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وزنامه ای برای همه ر

 سامانه ملی
  خدمات ازدواج 
رونمایی می شود

صفحه 8

کل امور اقتصادی و دارایی اصفهان: معاون اداره  

 | حقوق بگیر نجومی 
در اصفهان نداریم  صفحه 3

گزارش عملکرد  | 
کاشان صفحه 6 و 7  شهرداری 

یک اتفاق عجیب

 | رئیس فدراسیون 
در ریو سرمربی شد   صفحه 8

 همزمان با هفته دولت و طبق سنوات گذشته 
مراسم گرامیداشت شهیدان رجایی و باهنر همراه با تجلیل از شهدای مدافع حرم 

سخنران:

حجت االسالم و المسلمین ابوترابی فرد 
عضو محترم هیئت عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه 

و دکتر کامران 
استاد دانشگاه تهران 

زمان: یکشنبه 95/6/7 از نماز مغرب و عشاء مکان: مسجد مصلی طوقچی

جناب آقای فاتحی 
شهردار محترم بهارستان 

مصیبت وارده  را به جنابعالی و خانواده محترمتان 
تسلیت گفته ، بقا و سالمتی برای بازماندگان و غفران 

الهی برای آن مرحومه مسئلت داریم

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

احداث پایگاه حامل  ماهواره با توان داخلیاخبار روز
 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سومین روز از هفته دولت 

کرد و پس از ادای احترام   به شهر زادگاهش - دهاقان - سفر 
 به مقام شامخ شهدای اصفهان، به نشست خبری 

با خبرنگاران آمد ...

استاندار اصفهان در نشست وزیر دفاع با نخبگان و تشکل های مردم نهاد

 مطالبه مردم اصفهان 
در تهران متوقف می شود

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

 مدیریت استراتژیک در شرکت 
مخابرات استان اصفهان

صفحه 8

 داود رشیدی 
 بازیگر 

بی تکرار
صفحه 5

مدیریت و پرسنل روزنامه کیمیای وطن

پیام تبریک شهردار اصفهان به مناسبت هفته دولت و روز کارمند
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، شهردار اصفهان طی پیامی، هفته دولت و روز کارمند را به تمامی کارمندان، به ویژه کارمندان 

شهرداری اصفهان تبریک گفت.

متن پیام دکتر مهدی جمالی نژاد بدین شرح است:

»بدون تردید خدمت به مردم در هر لباس و هر شغلی از بزرگ ترین توفیقاتی است که خداوند متعال در اختیار بندگان خود قرار داده و برای آن 

اجری عظیم در نظر گرفته است.

چهارم شهریورماه که به عنوان روز کارمند در تقویم رسمی کشور شناخته شده، بهانه ای است تا ضمن قدردانی و تشکر از زحمات شبانه  روزی و بی  دریغ 

کارمندان دولت، یاد و خاطره شهدای عزیز کارمند روزهای پرافتخار و حماسه  ساز انقالب اسالمی و دوران درخشان دفاع مقدس را گرامی و زنده 

 نگه داریم. اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای معظم دولت و کارمند، به ویژه شهیدان رجایی و باهنر، روز کارمند را به همکاران خدوم 

و تالشگر خود در شهرداری اصفهان که با تالشی جهادی و خستگی ناپذیر، این نهاد خدمتگزار را در راستای نیل به اهداف خود که همانا رساندن 

اصفهان به شهری دانش محور و نمونه در تمام زمینه هاست، تبریک می گویم.«

هفته دولت رگامی باد

الگوبرداری دولتمردان از حکومت مهدوی )1(    

له
قا

رم
س َکِریمة َدْوَلٍة  ِفي  ِإَلْیَك  َنْرَغُب  ا  ِإّنَ ُهّمَ 

َ
 الّل

دولت  هفته  آستانه  در  اینکه  به  توجه   با 
و سالروز شهادت شهیدان عزیز رجایی و باهنر 

کوتاهی درباره  قرار داریم، مناسب است به بررسی 
دولتمردان حکومت مهدی علیه السالم بپردازیم.

حکومت  برپایی  بر  پافشاری  کنار  در  اسالم  دین 
بیشترین  اجتماعی،  بایسته  و  نیاز  یک  عنوان  به 
کمیت انسان های  سفارش  خود را بر شکل گیری حا
کرده است؛  شایسته بر پایه دین و دینداری، متمرکز 
جامعه  مردم  که  است  نیکوکار  کمی  حا که   چرا 
را به نیکی ها و رستگاری، رهبری و هدایت خواهد 

کرد. 
حکومت  برمی آید  روشنی  به   دینی  آموزه های  از 
موعود منجی که در اسالم از آن به نام دولت مهدی 
موعود علیه  السالم یاد شده، واالترین حکومت روی 
بایسته به  که در آن همه عناصر  بود  زمین خواهد 

خوبی در جایگاه خود قرار می گیرند...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

اصفهان  علما و مراجع از وضعیت 

کنونی فرهنگ در جامعه گله  دارند

شهرکرد  بانک ها در تراز 

بانکداری اسالمی قرار گیرند

کرمان  اقتصاد مقاومتی 

به  صورت مطالبه عمومی درآید

یزد  دولتمردان، آرای مردم 

را امانت الهی بدانند

صفحه 2نماز جمعه

 اهدای اراضی ملکی 
 به محرومان 
کشور    در سراسر 
صفحه 3
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زهرا نصیریسرویس سیاسی

 وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح در 
ــش  ــهر زادگاه ــه ش ــت ب ــه دول ــومین روز از هفت س
- دهاقــان - ســفر کــرد و پــس از ادای احتــرام 
ــت  ــه نشس ــان، ب ــهدای اصفه ــامخ ش ــام ش ــه مق ب
خبــری بــا خبرنــگاران آمــد. پــس از آن، پســت 
ــاح  ــوکان را افتت ــهدای باب ــرق ش ــی ب 63/20 کیلوولت
پــروژه   10 از  بهره بــرداری  بــرای  ســپس  کــرد؛ 
رفــت  شاهین شــهر  بــه  خدماتــی  و   عمرانــی 
و بعــد از آن بــه شــهرضا، تــا ســردخانه دومــداره 
ــاورزی را در  ــش کش ــروژه بخ ــک و230پ تمام اتوماتی
ــال  ــارد ری ــر1097 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــهرضا ب  ش

و اشتغال زایی1800 نفر افتتاح کند. 
ســردار حســین دهقــان همچنیــن در پایــان روز 
مردمــی نماینــدگان  بــا  جلســه ای  در   پنجشــنبه 

ســمن ها  و دانشــجویان دیــدار کــرد و در روز جمعــه 
نیــز ســخنران قبــل از خطبه هــای نمــاز جمعــه بــود.   

    پایگاه های حامل  ماهواره در ایران
وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح، در دیــدار 
ــه پرســش های  ــری، ب ــدگان رســانه های خب ــا نماین ب
اختصاصــی خبرنــگار کیمیــای وطــن دربــاره آخریــن 
ــا ــوا و  فض ــوزه ه ــران در ح ــی ای ــتاوردهای دفاع  دس

ســاخت هواپیماهــای تولیــد داخــل در صنایــع هوایــی 
هســا و اهــداف ســفر بــه اصفهــان پاســخ گفــت.

 ســردار دهقــان بــا اشــاره بــه اینکــه در دولــت یازدهــم
دو اقــدام اساســی در حــوزه فضایــی صــورت گرفتــه 
ــه شــامل تأســیس و اســتقرار پایگاه هــای حامــل   ک
ماهــواره اســت، افــزود: پایگاه هــای حامــل  ماهــواره 
ــی طراحــی  ــی مهندســان ایران ــوان داخل ــا ت ــا ب  تمام
ــه  ــوط ب ــواره  مرب ــز ســاخت ماه ــز شــده و نی و تجهی
ــگاه و تســت های مربوطــه آن انجــام شــده  ــن پای ای

ــرم  ــر و وزن 500 کیلوگ ــا 500 کیلومت ــد ت ــه می توان  ک
را در مدار قرار دهد.

ــه چــرا ســاخت  ــن پرســش ک ــه ای  وی در پاســخ ب
ــی  ــع هوای ــد داخــل در صنای هواپیمــای کوچــک تولی
از  یکــی  اســت،  گفــت:   متوقــف شــده  هســا 
ــد  ــه تولی ــه عرص ــران، ورود ب ــی ای ــرمایه های اصل س
ــای  ــرد و هواپیماه ــابق، بالگ ــم از بال س ــا اع پرنده ه
ــن  ــود چنی ــال وج ــر ح ــت. در ه ــان اس ــدون خلب ب
علــم و تکنولــوژی در ایــران نیازمنــد نیــروی انســانی 
 متخصــص و تواناســت تــا بتواننــد در کالس هــا 

ــت مناســب  ــا قابلی ــف پرنده هــای ب و ســطوح مختل
را طراحــی و مهندســی کننــد.

وزیــر دفــاع بــا بیــان اینکــه در شــرکت صنایــع 
هواپیماســازی ایــران، 3 ســرمایه اصلــی وجــود 
تولیــد پرنده هــای مختلــف  بــه مــا در  دارد کــه 
کمــک می کنــد، گفــت: زیرســاخت ها و فضاهــای 
صنعتــی ســالن های  تعــداد  ماننــد   موجــود 

تخصصــی  آزمایشــگاه های  و  ابــزار  ماشــین آالت، 
ســاخت انــواع هواپیماهــا،  باعــث می شــود کــه 
عرصــه حضــور ایــن  در  بتوانــد  مجدانــه   کشــور 

 یابد.
    رفع نقص هواپیمای مسافربری ایران

وی دربــاره ســاخت هواپیماهــای مســافربری توســط 
ــت:  ــن گف ــای وط ــگار کیمی ــه خبرن ــا ب ــرکت هس ش
ــش از  ــه پی ــران 140 ک ــافربری ای ــای مس هواپیماه
ــتند،  ــور داش ــران حض ــی ای ــه هواپیمای ــن در عرص ای
بــه علــت یــک نقــص فنــی منتســب در یــک 
ــه مــرگ 50  ــه متأســفانه منجــر ب ــی ک ســانحه هوای
ــی  ــاوگان هوای ــال در ن ــد، فع ــان ش ــر از هموطنانم نف
ــس از  ــا پ ــرد ت ــرار نمی گی ــتفاده ق ــورد اس ــور م کش
ــاره  ــوند و دوب ــازآوری ش ــود، ب ــکالت موج ــع مش رف
ــی اســت  ــن در حال ــد. ای ــرار گیرن ــورد اســتفاده ق م
کــه ســاخت ورژن هــای باالتــر ایــن هواپیمــا نیــز در 
دســتور کار صنایــع هوایــی کشــور قــرار گرفتــه اســت.
ــدون  ــای ب ــاخت هواپیماه ــه »س ــان اینک ــا بی وی ب
دفاعــی  صنایــع  کار  دســتور  در  نیــز   سرنشــین 
و هوایــی قــرار دارد«، دربــاره محدودیــت منابــع 
و بــازار خریــد ایــن محصــوالت گفــت: هواپیمــا 
ماننــد خــودرو نیســت کــه ســاخته و تــا پیــدا شــدن 

مشــتری در پارکینــگ نگهــداری شــود.
  ایــران می توانــد نیازهــای خــود در بخــش هــوا 
ــرای  ــه مقــدار کافــی پاســخ دهــد؛ امــا ب و فضــا را ب
مصرف کننــده  بــرای  هواپیمــا  ســاخت  و  تولیــد 
ایــن  در  را  الزم  ســفارش های  بایــد  خارجــی، 

خصــوص دریافــت کنــد.
ــا  ــرکت هس ــان ش ــراج کارکن ــاره اخ ــاع درب ــر دف وزی
ــاس  ــر اس ــود را ب ــدان خ ــا، کارمن ــح داد: هس توضی
ــت  ــد گرف ــت خواه ــه خدم ــت ب ــزان کار و فعالی  می
تعدیــل  نوعــی  فعالیــت،  کاهــش  بنابرایــن  و 
ــال  ــن ح ــا ای ــت. ب ــد داش ــال خواه ــه دنب ــرو را ب نی
 تأکیــد می کنــم کــه مــا کارکنــان خــود را اخــراج

 نمی کنیم.

وزیر دفاع در پاسخ به پرسش های خبرنگار کیمیای وطن عنوان کرد:

 احداث پایگاه حامل  ماهواره با توان داخلی 

گروه هــای  اهــداف  از  یکــی  اطالعــات  وزیــر 
ــردن  ــه وارد ک ــات و ضرب ــام عملی ــتی را انج تروریس
بــه شــهر قــم و حــرم حضــرت معصومــه)س( عنــوان 

ــرد. ک
ــود  ــید محم ــالم س ــرق، حجت االس ــزارش مش ــه گ ب
ــت  ــم گرامیداش ــنبه در مراس ــامگاه پنجش ــوی، ش عل
ــام  ــتان ام ــه در شبس ــر ک ــی و باهن ــهیدان رجای ش
ــت)ع(  ــل بی ــه اه ــر کریم ــرم مطه ــی)ره( ح خمین
ــهیدانی  ــار داشــت: ش ــخنانی اظه ــد، در س ــزار ش برگ
ــالب  ــروزی انق ــرای پی ــر ب ــی و باهن ــون رجای همچ
اســالمی خــون و جــان خــود را در ایــن مســیر اهــدا 

ــد.   کردن
وی بــا بیــان اینکــه وزارت اطالعــات در راســتای 

ــد  ــزود: بای ــه گام برمــی دارد، اف ــت جامع ایجــاد امنی
بــه گونــه ای فعالیــت داشــت کــه امنیــت کامــل 
ــور  ــت در کش ــر امنی ــه اگ ــد ک ــرار باش ــور برق در کش
برقــرار بــود، ســرمایه گذاران می تواننــد بــا خیــال 
اقتصــادی ســرمایه گذاری در عرصه هــای   آســوده 

 کنند. 
 حجت االســالم علــوی بــا بیــان اینکــه وقتــی امنیــت 
 وجــود داشــته باشــد کمتــر قــدردان آن هســتیم
ــود  ــاد ش ــور ایج ــی در کش ــه ناامن ــگاه ک ــزود: آن اف
ــد  ــم ش ــی خواهی ــزرگ اله ــت ب ــن نعم ــه ای متوج

اطالعــات وزارت  نیروهــای  برکــت  بــه  امــروز   و 
ــه  ــای داهیان ــا رهبری ه ــش ب ــپاه و ارت ــی، س انتظام
ــی در  ــیار مطلوب ــت بس ــری، امنی ــم رهب ــام معظ مق

ــم اســت.   کشــور حاک
وی بــا بیــان اینکــه بــا هــر کــس کــه بخواهــد 
امنیــت کشــور را دچــار مشــکل کنــد برخــورد قاطعــی 
اطــراف  کشــورهای  در  امــروز  افــزود:  می شــود، 
ایــران، ناامنــی بســیاری را شــاهد هســتیم و ایــن در 
ــام  ــد و ام ــه لطــف خداون ــران ب ــه ای ــی اســت ک حال
زمان)عــج( و همچنیــن هوشــیاری نیروهــای امنیتی 

ــر را در  ــات بی نظی ــت و ثب ــی، امنی ــی و نظام اطالعات
ــورها دارد.   ــایر کش ــن س بی

ــان اینکــه بعضــی کشــورها در  ــا بی ــر اطالعــات ب وزی
ظاهــر بــا مــا دوســت هســتند، امــا تــالش می کننــد 
ــزود:  ــد، اف ــیب بزنن ــورمان آس ــت کش ــه امنی ــه ب ک
ــران  ــی در ای ــاد ناامن ــرای ایج ــای بســیاری ب گروه ه
ــه اهــداف  ــه دشــمنان ب ــد ک ــرد؛ هرچن شــکل می گی

ــد.   ــت نمی یابن ــود دس خ
ملــت  اینکــه  بیــان  بــا  علــوی  حجت االســالم 
و  امنیتــی  نیروهــای  یــاور  و  همــراه  ایــران 
دشــمن،  اهــداف  از  افــزود:  هســتند،  اطالعاتــی 
قــم مقــدس  شــهر  بــه  ضربــه  کــردن   وارد 

 است. 

آیــت هللا ســید یوســف طباطبایی نــژاد در خطبه هــای 
نمــاز جمعــه ایــن هفتــه اصفهــان در رابطــه بــا هفتــه 
خدمــات  دربــاره  اطالع رســانی  لــزوم  و  دولــت 
همیــن  جهــت  بــه  داشــت:  بیــان  دولتمــردان 
ــر  ــا در براب ــردم م ــه م ــت ک ــات و تالش هاس خدم
ــد. ــت کردن ــروز مقاوم ــا ام ــتکبران ت ــی مس یاوه گوی

وی افــزود: از ابتــدای انقــالب بــا وجــود هــر دولتــی 
قدم هــای بلنــدی از ســوی حکومــت بــرای خدمــت 

بــه مــردم برداشــته شــده اســت.
آیــت هللا طباطبایی نــژاد اضافــه کــرد: همــه دولت هــا 
بــا پــرکاری یــا کــم کاری در مســیر انقــالب بوده انــد 
تــالش  از  ناشــی  مــا  امــروز  دســتاوردهای  و 

ــت. ــردان اس دولتم

امــام جمعــه اصفهــان بــا اشــاره بــه ســخنان رهبــر 
انقــالب در دیــدار بــا دولــت ادامــه داد: رهبــر انقــالب 
معتقدنــد بایــد سیاســت خارجــی کشــور و همچنیــن 
ســرعت پیشــرفت علــم نیــز در کشــور تقویــت شــود.
 وی افــزود: در رابطــه بــا موضــوع فرهنــگ نیــز 
همــه علمــا و مراجــع از وضعیــت کنونــی فرهنــگ در 
جامعــه گلــه  دارنــد؛ بایــد فعالیــت بیشــتری در ایــن 

زمینــه صــورت گیــرد.
ــا اشــاره  ــان ب ــه در اســتان اصفه ــی فقی ــده ول نماین
بیشــتر در زمینــه حجــاب  اقدامــات  لــزوم   بــه 
ــا  ــد در ادارات، مغازه ه ــت: بای ــان داش ــاف بی و عف
ــرد  ــاط زن و م ــدود ارتب ــف، ح ــای مختل و بخش ه

ــن شــود. تعیی
پاســخ  در  پایــان  در  طباطبایی نــژاد  آیــت هللا 
نکــردن  بحــث  دلیــل  دربــاره  برخــی  نقــد  بــه 
نفتــی  قراردادهــای  نظیــر  موضوعاتــی   دربــاره 
و برنامــه ششــم توســعه در خطبه هــای نمــاز جمعــه 
 تصریــح کــرد: چنیــن مــواردی بایــد از تثبیــت 
و تبدیــل بــه قانــون مــورد ارزیابــی دقیــق قــرار گیــرد 
ــه  ــاز جمع ــون نم ــرح آن در تریب ــای ط ــون ج  و اکن

نیست. فارس

حجت االســالم محمدعلــی نکونــام در خطبه هــای نمــاز 
جمعــه ایــن هفتــه شــهرکرد بــا اشــاره بــه دهــم شــهریورماه 
ــر  ــه جلوت ــر چ ــرد: ه ــار ک ــالمی اظه ــداری اس و روز بانک
قــرار  اســالمی  بانکــداری  تــراز  در  بانک هــا  می رویــم 
ــا بانک هــا در  ــد ت ــد و بایــد ســه قــوه تــالش کنن نمی گیرن

ــد.  ــرار گیرن ــداری اســالمی ق ــراز بانک ت
کار  رونــد  بایــد  داد:  ادامــه  شــهرکرد  جمعــه  امــام 
بانک هــا واقعــا در خدمــت  بانک هــا اصــالح شــود و 
 اقتصــاد، برطــرف کــردن مشــکالت مــردم و تســهیل 

و رونق تولید قرار گیرند.
نماینــده ولــی فقیــه در چهــار محــال و بختیــاری در بخــش 
دیگــری از ســخنان خــود بیــان داشــت: دفــاع از دیــن خــدا 
ــه و اداره و  ــواده مدرس ــه و خان ــان و خان ــه و خیاب در کوچ
عرصه هــای عمومــی جامعــه جهــاد اســت؛ چــرا کــه نظــام 

اســالمی بــرای دیــن خــدا شــکل گرفتــه اســت.
ــی از  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه ام ــرد: کســانی ک ــوان ک وی عن
ــمت  ــه س ــه را ب ــای جامع ــد و فض ــام می دهن ــر انج منک
فضــای دینــی و اســالمی نزدیک تــر می کننــد، از دیــن 

ــد. ــاع می کنن ــدا دف خ
ــه حــال  ــد در هم ــن بای ــه مؤم ــه اینک ــا اشــاره ب ــام ب نکون
مجاهــد فــی ســبیل هللا باشــد، بیــان کــرد: خداونــد کســانی 

را کــه در عرصه هــای جهــادی کوتاهــی می کننــد ســرزنش 
 می کنــد و امــروز روز جهــاد اســت. مبــادا ســازش، تســلیم
کوتــاه آمــدن، نشســت و برخاســت بــا دشــمن و همــه چیز 
ــه  ــگ علی ــروز جن ــد. ام ــا کن ــا الق ــه م ــت دادن را ب از دس
اســالم آشــکار اســت و طبــل جنــگ آمریــکا و نوکرانــش در 

منطقــه علیــه اســالم نــاب بــه صــدا درآمــده اســت. 
ــوان  ــاری عن ــال و بختی ــه در چهارمح ــی فقی ــده ول نماین
کــرد: آنچــه در نظــام اســالمی مهــم اســت، تــالش 
ــی  ــطح مل ــئوالن در س ــت و مس ــزاری اس ــرای خدمتگ  ب
و اســتانی فعــال هســتند؛ در هفتــه دولــت گــزارش انجــام 
فعالیت هــا را ارائــه داده انــد کــه قاضــی نهایــی مــردم 
ــر  ــه محض ــا ب ــام فعالیت ه ــزارش انج ــد گ ــتند و بای هس

ــه شــود. ــردم ارائ م

آیــت هللا محمدرضــا ناصــری در خطبه هــای ایــن 
هفتــه نمــاز جمعــه یــزد تصریــح کــرد: اگرچــه مــردم 
ــئولیت  ــا مس ــد، ام ــاب می کنن ــور را انتخ رئیس جمه
و ریاســت امانتــی اســت کــه مــردم بــه واســطه 
ــردان  ــپارند و دولتم ــردی می س ــه ف ــود ب ــاد خ اعتم
ــت  ــی خیان ــت اله ــه در امان ــند ک ــب باش ــد مراق  بای

نکنند.
امــام جمعــه یــزد تأکیــد کــرد: شــهید رجایــی 
 حکومــت و ریاســت را بــرای خدمــت بــه اســالم 
ــام  ــه مق ــرای رســیدن ب ــه ب ــردم می خواســت، ن و م
ــه  ــت ک ــی اس ــن درس بزرگ ــود و ای ــت خ و موقعی

ــد. ــد بگیرن ــروز بای ــئوالن ام مس
وی بــا اشــاره بــه دیــدار اخیــر مقــام معظــم رهبــری 

بــا دولتمــردان بیــان کــرد: گفتمان ســازی بــرای حــل 
ــری  ــام معظــم رهب ــدات مق مشــکالت مــردم از تأکی
ــد در  ــه بای ــد ک ــده بودن ــن عقی ــر ای ــان ب ــود و ایش ب
حــل مشــکالت کشــور و اقتصــاد مقاومتــی کنــار هــم 

باشــیم.
ــد  ــه تأکی ــاره ب ــا اش ــن ب ــزد همچنی ــه ی ــام جمع ام
ــی  ــه انقالب ــظ روحی ــر حف ــری ب ــم رهب ــام معظ  مق
دولــت  از  رهبــری  تأکیــد کــرد:  مــردم  دینــی  و 
خواســتند کــه بــرای حفــظ روحیــه انقالبــی و دینــی 
مــردم تــالش کنــد؛ زیــرا ایــن روحیــات ســبب 
ــه حضــور  ــا همیشــه در صحن ــردم م ــه م می شــود ک

ــند. ــته باش داش
ــه  ــردم ک ــی م ــه دین ــرد: روحی ــح ک ــری تصری ناص
ــران  ــکا و دیگ ــه آمری ــا ب ــگاه آن ه ــود، ن ــت ش تقوی
نخواهــد بــود و خودشــان بــه خــدا اتــکا می کننــد؛ امــا 
اگــر ایــن روحیــه در مــردم کم رنــگ شــود، مشــکالت 

ــد. ــد آم ــه وجــود خواه بســیاری در کشــور ب
ــاره  ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
ــر از یــک مــاه دیگــر ــه بازگشــایی مــدارس در کمت  ب
ــی  ــی و دین ــه مســائل تربیت ــژه ب خواســتار توجــه وی

دانش آمــوزان شــد.

ــه  ــاز جمع ــن نم ــدی صباحــی در آیی حجت االســالم مه
ایــن هفتــه کرمــان اظهــار داشــت: کارهــای خیر، بیشــتر 
ــی  ــوان مال ــه از ت ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــط مردم توس

زیــادی برخــوردار نیســتند.
صباحــی عنــوان کرد: قــرض دادن از صدقــه دادن ثوابش 
بیشــتر اســت و در روایــت آمــده یکــی از درهــای رحمــت 
الهــی قــرض دادن اســت؛ هــم بــرای کســی کــه قــرض 

ــرای کســی کــه قــرض می گیــرد. می دهــد و هــم ب
وی بــا اشــاره بــه دوشــنبه 8 شــهریورماه ســالروز 
دســت  بــه  باهنــر  و  رجایــی  مظلومانــه  شــهادت 
در  زیــادی  جنایت هــای  منافقــان  منافقــان گفــت: 
کشــور انجــام دادنــد و اخیــرا حرکت هایــی بــرای 
آبــرودار کــردن آن هــا - چــه در داخــل و چــه در خــارج 
 از کشــور - انجــام شــده اســت؛ بــه ایــن قیمــت 
ــان  ــراب و منافق ــل را خ ــام راح ــی ام ــره نوران ــه چه  ک

را احیا کنند.
ــری  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب صباح
ــور از  ــد »کش ــان کردن ــت بی ــت دول ــا هیئ ــدار ب در دی
ســپر امنیتــی محکمــی برخــوردار اســت«، عنــوان کــرد: 
ــد  ــران مانن ــت و ای ــی اس ــن آتش ــد خرم ــه مانن منطق
ــا  ــا دور م ــتار دور ت ــگ و کش ــت؛ جن ــتان اس ــک گلس ی

را فراگرفتــه و ایــران از لحــاظ امنیتــی وضعیــت بســیار 
خوبــی دارد.

امــام جمعــه موقــت کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه مقــام 
معظــم رهبــری در دیــدار اعضــای هیئــت دولــت از 
کاهــش شــتاب علمــی کشــور انتقــاد کردنــد، بیــان کــرد: 
ــد و پیشــرفت  امــروز در دنیــا علــم، حــرف اول را می زن
علــم آن قــدر ســریع اســت کــه یــک موضــوع اول صبــح 
ــت دوم  ــئله دس ــن مس ــر ای ــا عص ــود، ام ــان می ش بی

می شــود.
وی گفــت: بایــد اقتصــاد مقاومتــی بــه صــورت مطالبــه 
عمومــی درآیــد؛ چــرا کــه در زمینــه اقتصــادی مشــکالت 
فراوانــی از ابتــدا تاکنــون داشــته ایم و بایــد اقتصــاد مــا 

اقتصــاد مقاومتــی شــود.

امام جمعه اصفهان:
علما و مراجع از وضعیت کنونی فرهنگ در جامعه گله  دارند

امام جمعه شهرکرد:
بانک ها در تراز بانکداری اسالمی قرار گیرند

امام جمعه یزد:
دولتمردان، آرای مردم را امانت الهی بدانند

امام جمعه موقت کرمان:
اقتصاد مقاومتی به  صورت مطالبه عمومی درآید

وزیر اطالعات:
وارد کردن ضربه به شهر قم، یکی از اهداف دشمنان است

سیاست
حتما بخوانید!
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خبر سیاسی

اصفهان

 الگوبرداری دولتمردان  
از حکومت مهدوی )1(                           

 ادامه از صفحه یک: 

استاد حوزه و دانشگاه
علی اصغر بیگی

 حکومتــی کــه آرمــان بلنــد همــه پیامبــران الهــی 
ــن  ــد آورد. در ای ــد خواه ــن را پدی ــتگان زمی و شایس
حکومــت، دولتمــردان از جایــگاه واالیــی برخوردارنــد.

مفهوم شناسی حکومت
کلمــه  از  بیشــتر  لغــت،  کتاب هــای  در  حکومــت، 
ــه  ــا ب ــده اســت. ام ــی »داوری« آم ــه معن ــم« ب »ُحک
 معانــی دیگــری نیــز ماننــد: فرمــان  دادن، امــر کــردن

ــردن، پادشــاهی کردن  ــردن ســلطنت  ک ــی ک فرمانروای
نیــز بــه کار رفتــه اســت.

ابــن فــارِس گویــد: حکم، بــه معنــای منــع و جلوگیری 
ــم و جــور  ــرا از ظل ــد؛ زی اســت و حکــم را حکــم گوین
ــات  ــار حیوان ــه افس ــان ک ــد، همچن ــری می کن  جلوگی
حرکــت  از  را  حیــوان  چــون  »حکمــه« گوینــد؛   را 
حکمــت  نیــز  را  دانــش  بازمــی دارد.  سرکشــی  و 
ــال  ــل و اعم ــود را از جه ــب خ ــون صاح ــد؛ چ خوانن

نابخردانــه نگــه مــی دارد.
ــه گونه هــای مختلفــی تعریــف شــده از  در اصطــالح ب
جملــه: گفتــه شــده حکومــت یا نظــام سیاســی عبارت 
ــه  ــی ک ــازمان های اجتماع ــه ای از س ــت از مجموع اس
بــرای تأمیــن روابــط طبقــات اجتماعــی و حفــظ انتظام 
ــده ــه ش ــه گفت ــا اینک ــد ی ــود می آی ــه وج ــه ب  جامع

حکومــت عبــارت اســت از فرمانروایــی یــک شــخص 
ــر  ــا هیئت هــای مختلــف ب ــا یــک هیئــت حاکمــه ی ی
ــم و اصــالح امــور اجتماعــی  ــه منظــور تنظی  جامعــه ب

و انتظام امر معاش آن جامعه.
حکومت امام مهدی علیه السالم

بــر پایــه دیــدگاه »تشــکیل حکومــت جهانی«، بــا ظهور 
 امــام غایب)عــج(، اســالم، یگانــه دیــن حــق و کامــل 
و دارای شــریعت فراگیــر، از ســوی همــگان پذیرفتــه 
ــان از  ــان، ســتمگران و زورگوی خواهــد شــد. در آن زم
 بلنــدای قــدرت بــه زیــر کشــیده می شــوند. پــس از آن

حکومــت جهانــی اســالم بــا پیشــوایی و رهبــری امــام 
 معصــوم و دادگــر برپــا شــده و عدالــت بر بنیــاد دیانت 
و اخــالق در گســتره ای بــه بزرگــی همــه جمعیــت کــره 

زمیــن اجــرا می شــود.
ــاره  ــت اش ــن حاکمی ــه ای ــرآن ب ــات ق ــی آی در بعض
شــده و آیــات دربــاره جهانــی بــودن اســالم نیــز، مؤیــد 
ــژه  ــن اســالم و وی ــودن دی ــی ب ــن معناســت. جهان ای
ــور  ــژه، از ام ــه ای وی ــا منطق ــروه ی ــرای گ ــودن آن ب نب
ضــروری ایــن آییــن الهــی اســت و نیــز کســانی کــه 
ــی اســالم،  ــه فراخوان ــد ک ــد می دانن ــاور ندارن ــه آن ب ب
ــژه ای  ــی وی ــه جغرافیای ــه منطق ــی و محــدود ب همگان

ــوده اســت. نب
 روایــات فراوانــی در منابــع شــیعه و اهــل ســنت

امــری  را  علیه الســالم  مهــدی  حکومــت حضــرت 
ناگزیــر دانســته کــه پیــش از برپایــی رســتاخیز، اگــر 
چــه یــک روز از عمــر جهــان باقــی مانــده باشــد، پدیــد 

خواهــد آمــد.

 آزادی و محدودیت     
  منادیــان آزادی در ایــن عصــر کــه احیاگــر آن 
ــد  ــق و بی قی ــوند، آزادی مطل ــوب می ش ــز محس  نی
ــز  ــام)ره(   هرگ ــرت ام ــد. حض ــرط را نمی پذیرن و ش
 آزادی مطلــق را مــورد تأییــد قــرار ندادنــد و آن 
را بــه نحــوی مقیــد می کردنــد. حــدود آزادی در 
بیــان امــام)ره( بــه طــور متعــدد بیــان شــده اســت 

ــم. ــه می کنی ــا توج ــواردی از آن ه ــه م ــه ب ک
ایشــان آزادی را در چهارچــوب قانــون و محــدود به آن 
ــد.  ــری می کنن ــادزا، جلوگی ــد و از آزادی  فس می دانن
امــام)ره( در ایــن زمینــه می فرماینــد: »آزادی در 
 حــدود قانــون اســت. اســالم از فســادها جلــو گرفتــه 
ــادون فســاد باشــد داده؛  ــه م ــا را ک ــه آزادی ه و هم
آنــی را کــه جلــو گرفتــه، فسادهاســت کــه جلویــش 
را گرفتــه اســت و مــا تــا زنــده هســتیم نمی گذاریــم 
ایــن آزادی هایــی کــه آن هــا می خواهنــد تــا آن 
ــق  ــا تحق ــم آن آزادی ه ــا می توانی ــه م ــدازه ای ک ان

ــد.« ــدا کن پی
پــس ایشــان حــد آزادی را قانــون معرفــی می کننــد 
و آن چیــزی کــه فســادآور اســت را مجــاز بــه انجــام 
جلوگیــری  آن  از  بایــد  می فرماینــد  و  نمی داننــد 
ــا آزادی  ــاط ب شــود. ایشــان در کالمــی دیگــر در ارتب
ــد:  در چارچــوب اســالم و قوانیــن کشــوری فرموده ان
بایــد  مطبوعــات  هســتید کــه  متوجــه  »البتــه 
ــور  ــردم کش ــز و م ــالم عزی ــت اس ــه در خدم همیش
مقــدس  قوانیــن  حــدود  در  آزادی هــا  و  باشــند 
ــه بهتریــن وجــه تأمیــن   اســالم و قانــون اساســی ب

شود.«
در بیــان دیگــری حضــرت امــام)ره( می فرمایــد: 
می خواهنــد.  را  اســالم  منهــای  آزادی  »این هــا 
اســالم  شــما  شماســت.  طریقــه  از  غیــر   ایــن 

را می خواهید.«
در کشــور اســالمی، حــد آزادی را اســالم تعییــن 
ــم  ــا و حری ــد مرزه ــانی بخواهن ــر کس ــد و اگ می کن
اســالم را بشــکنند، مجــاز نیســتند و اجــازه داده 
انجــام  حرکتــی  اســالم  خــالف   نمی شــود کــه 

شود. 
ــه  ــگاری ک ــه خبرن ــخ ب ــام)ره( در پاس ــرت ام  حض
ــر  ــا ه ــت شــما ی ــرض شــود دول ــر ف می پرســد: اگ
ــد  ــر ســر کار آی دولتــی برخــوردار از حمایــت شــما ب
 آیــا هیــچ اختنــاق سیاســی وجــود نخواهــد داشــت
می فرماینــد: »هرگــز. آزادی بــه همــه کــس تــا 
 آنجــا کــه بــه ضــرر ملــت ایــران نباشــد، داده خواهــد

 شد.«
لــذا اصــل آزادی همان گونــه کــه اغلــب اندیشــمندان 
ــی)ره(  ــام خمین ــد و در اندیشــه ام مســلمان گفته ان
اســالم  دیــن  از ضروریــات  مشــاهده می شــود، 
ــوان  ــه عن ــرا اصــل مســئولیت و تکلیــف ب اســت؛ زی
ــدرت ــر ق ــی ب ــی مبتن ــم دین  اجــزای ضــروری تعالی

آزادی و اختیار انسان است.
کوتــاه ســخن آنکــه در نگاهــی بــه بحــث آزادی 
امــام  اندیشــه های  و  اســالم  در  سیاســی 
ــت  ــدی دس ــن جمع بن ــه ای ــوان ب ــی)ره( می ت خمین
یافــت کــه اگــر وجــود آزادی هــای سیاســی، اندیشــه 
رقابــت  آن  در درون  باشــد کــه  بشــری  بیــان  و 
ــل  ــد، ایــن مســئله قاب ــان یاب سیاســی درســت جری

پذیــرش اســت.
همان گونــه کــه بیــان شــد امــام خمینــی)ره( نه تنهــا 
محــذوری بــر ســر راه آزادی های سیاســی و اجتماعی 
اســالمی  تعالیــم  بلکــه  نمی بیننــد،   شــهروندان 

را بنیانگذار واقعی این مفاهیم عنوان می کنند.
شــرع  حســب  »بــه  می فرماینــد:  چنانچــه   
ــه  ــب ب ــن ترتی ــه ای ــان ب ــت.« ایش ــان آزاد اس انس
تبییــن فقهــی رقابــت سیاســی در پرتــو نظــرگاه 
 دیــن در زمینــه آزادی اندیشــه و رفتــار سیاســی

 پرداخته اند.
ــن  ــه ای ــر دور داشــت ک ــد از نظ ــال نبای ــن ح ــا ای  ب
ــه را در  ــه جامع ــت ک ــی اس ــی پذیرفتن آزادی هنگام
ــورد اشــاره  ــای م ــد و ضرره ــرار ده ــال ق مســیر کم
ــال نداشــته باشــد. ــه دنب ــن نوشــته را ب ــن ای در مت
اســالم بــه دلیــل اینکــه ســود و زیــان بشــری را بــه 
ــز در  ــه آزادی را نی ــی می شناســد، اصــرار دارد ک خوب
ــت ــان اس ــع انس ــه نف ــه ب ــول ک ــورد قب ــدوده م  مح

ــار  ــن و تشــویق و ترغیــب و از آزادی هــای زیانب تبیی
ــد. پیشــگیری کن

تهدید زنگنه به افشاگری 
ــم میلیاردهــا  ــان اینکــه در دوران تحری ــا بی ــر نفــت ب وزی

دالر از پــول حاصــل از فــروش نفــت دچــار ریــزش شــد 
گفــت: »برخــی تــالش می کننــد در کشــور ســرمایه گذاری 
ــه  ــه ب ــا و اینک ــام آن ه ــد ن ــر الزم باش ــود؛ اگ ــام نش انج
 کجــا وصــل هســتند و از کجــا دســتور می گیرنــد را 

می آورم.«
در نشســت  دیروز)جمعــه(  زنگنــه«، صبــح  »بیــژن 
خبــری دربــاره مخالفت هــا بــا امضــای قراردادهــای 
جدیــد نفتــی و جــذب ســرمایه گذار افــزود: انجــام 
طرح هــای ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی بــه امنیــت 
ــب  ــک بم ــر روز ی ــانه ها ه ــی رس ــه بعض ــاز دارد؛ اینک نی
خبــری دربــاره نبــود امنیــت منتشــر می کننــد، کمکــی بــه 

نمی کنــد. ســرمایه گذاری  جــذب 
ــه اســت؛  ــات در منطق ــز ثب ــران، مرک ــرد: ای ــه ک وی اضاف
پــس چــرا خودمــان طــوری رفتــار کنیــم کــه گویــا ایــران 

بــا ثبــات نیســت.
ــای  ــاره قرارداده ــه درب ــور نمون ــه ط ــه داد: ب ــه ادام زنگن
ــس  ــر رئیــس مجل ــارات اخی ــس از اظه ــی پ ــد نفت جدی
ــدی  ــای جدی ــده ای بحث ه ــاره ع ــالمی، دوب ــورای اس  ش

را مطرح کردند.
وی گفــت: در واقــع ایــن افــراد بــا طــرح این گونــه 
ــه  ــد ک ــام می دهن ــا پی ــه خارجی ه ــا و مســائل، ب انتقاده

ــد. ــران نیاین ــه ای ــرمایه گذاری ب ــرای س ب

 استاندار اصفهان در نشست وزیر دفاع 
با نخبگان و تشکل های مردم نهاد

 مطالبه مردم اصفهان 
در تهران متوقف می شود

ــه  ــده رود، مطالب ــای زاین ــت: احی ــان گف ــتاندار اصفه اس
ــام  ــود را انج ــزی خ ــام برنامه ری ــا تم ــت. م ــردم اس م
می دهیــم؛ امــا در تهــران همــه برنامه هــا متوقــف 

می شــود.
 بــه گــزارش کیمیــای وطــن، رســول زرگرپور در نشســت 
وزیــر دفــاع بــا نخبــگان، تشــکل های مردم نهــاد و 
اقشــار تخصصــی اســتان اصفهــان افــزود: در طــول 20 
ــر چــه  ــه ه ــد ک ــر می کردن ــران فک ســال گذشــته، مدی
ــع  ــه نف ــد، ب ــا بدهن ــه تهرانی ه ــتر ب ــر و بیش ــار بهت آم
ــوان  ــچ عن ــه هی ــته ب ــای گذش ــت؛ آماره ــتان اس اس

ــت. ــت نیس درس
ــر  ــون فک ــی چ ــئوالن تهران ــه مس ــان اینک ــا بی   وی ب
می کننــد اصفهــان برخــوردار اســت، بــه مــا منابــع 
خوبــی نمی دهنــد، اذعــان داشــت: مســئوالن بایــد آمــار 
ــد.  ــی نباش ــایند برخ ــد خوش ــر چن ــد، ه ــت کنن را درس
 اســتاندار اصفهــان ادامــه داد: در 400 کیلومتــری شــهر 
اصفهــان، یــک شهرســتان بیمارســتان نــدارد؛ بــه همین 
اســتان  نمی توانــد  اســتان  ایــن  دلیــل می گوئیــم 

برخــورداری باشــد.
ــه اینکــه مــا در اســتان اصفهــان ایــن  ــا اشــاره ب  وی ب
ــان  ــکالت را خودم ــم مش ــه بتوانی ــم ک ــت را داری ظرفی
حــل کنیــم، اظهــار داشــت: زمانــی مشــکل پیــش 
می آیــد کــه مشــکل بــه مســئوالن تهرانــی مربــوط 
باشــد و بــا توجــه بــه اینکــه احیــای زاینــده رود مطالبــه 
ــام  ــود را انج ــزی خ ــام برنامه ری ــا تم ــت. م ــردم اس م
می دهیــم، امــا در تهــران همــه برنامه هــا متوقــف 

می شــود.
ــر اینکــه چــرا  ــا طــرح ایــن ســؤال مبنــی ب ــور ب  زرگرپ
ــتاندار  ــت 4 اس ــر مثب ــود نظ ــا وج ــت ب ــال اس 3 س
ــرد:  ــح ک ــی نمــی شــود، تصری طــرح بهشــت آباد اجرای
 مــردم مــا انتظــار دارنــد پیــام مــا را بــه رئیس جمهــور 
برســانید. تهــران ایــن اختیــار را بــه مــا بدهــد تــا 
بــا منابــع خــود و همــکاری اســتان های همجــوار 
زاینــده رود را تــا چنــد ســال دیگــر بــه طــور کامــل احیــا 

ــم. کنی
مالــی  منابــع  دولــت  از  مــا  کــرد:  اضافــه  وی   
نمی خواهیــم. منابــع را خودمــان تامیــن می کنیــم؛ 
فقــط اجــرای ایــن طــرح را بــه مــا بســپارید تــا آن را بــه 

ــم. ــام دهی ــن انج ــو احس نح
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حقوق هــای  بحــث  اســتانی،  اعتبــارات  وضعیــت 
از  خارجــی  ســرمایه گذاران  جــذب  و  نجومــی 
ــان اســت.  ــم اقتصــادی اســتان اصفه بحث هــای مه
ــی اداره  کل  ــارت مال ــاون نظ ــریفی، مع ــر ش علی اصغ
امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان اصفهــان درگفت وگــو 
ــن  ــش های ای ــه پرس ــن ب ــای وط ــگار کیمی ــا خبرن ب
رســانه درخصــوص وضعیــت اعتبــارات اســتان در 
ــارات حــدود  ــن اعتب ســال 95 پاســخ داد: امســال ای
ــی  ــت وصول ــت و وضعی ــته اس ــد داش ــد رش 17 درص
ــاه ســال جــاری،  ــان مردادم ــا پای ــان ت اســتان اصفه
حــدود 15 هــزار میلیــارد ریــال بــوده اســت کــه ایــن 
میــزان نســبت بــه برنامــه مصــوب، کاهــش 28 
درصــدی ولــی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
می دهــد.  نشــان  را  درصــدی   16 رشــد  گذشــته، 
 شــریفی بــا اشــاره بــه اینکــه از میــزان درآمــد امســال 
95 درصــد مربــوط بــه امــور مالیاتی و 5 درصــد مربوط 
ــه  ــوده، در پاســخ ب ــه ســایر دســتگاه های اســتان ب ب
پرســش خبرنــگار کیمیــای وطــن که آیــا بــرای وصول 
درآمدهــا بــه اصنــاف فشــار وارد شــده، گفــت: اصفهان 
ــرار دارد  ــور ق ــگاه دوم کش ــول، در جای ــه وص  در زمین
 و این در شــرایطی اســت که در زمینــه اعتبارات مصوب 

جایگاه ششم را در کشور درایم. 
وی ادامــه داد: در ســال 94 بــا کاهــش درآمــد در 
ــم؛  ــه رو بودی ــان روب ــات در اســتان اصفه بخــش مالی
ــر  ــار ب ــال فش ــی از اعم ــه صحبت های ــرایطی ک در ش

ــود؛ امــا ایــن  اصنــاف و صنعتگــران اســتان مطــرح ب
هیــچ  و  نبــوده  این گونــه  می دهــد  نشــان  آمــار 
ــود.البته  ــادی وارد نمی ش ــاالن اقتص ــر فع ــاری ب فش
ــه کمــک  ــد ب ــان جدی ــا شناســایی مؤدی ــم ب امیدواری

ــم.  ــتان بیایی ــادی اس ــاالن اقتص فع
ــاره  ــز اش ــتان نی ــارات اس ــوع اعتب ــه موض ــریفی ب ش
ــه ای  ــارات هزین ــه اعتب ــوان کــرد: در زمین داشــت و عن
ــدود  ــد ح ــا رش ــال 94 ب ــه س ــبت ب ــال 95 نس در س
13 درصــدی روبــه رو بودیــم. در اعتبــارات تملــک 

ــه  ــتیم ک ــدی داش ــدود 34 درص ــد ح ــرمایه ای رش س
ــه 3010 هــزار میلیــارد ریــال  ایــن رقــم در ســال 95 ب
ــز  ــه ای نی ــارات هزین رســیده اســت و در بخــش اعتب

حــدود 13 درصــد افزایــش داشــته ایم. 
وی بــه موضــوع اعتبــارات دســتگاه های مختلــف نیــز 
ــف  ــتگاه های مختل ــار دس ــت: اعتب ــرد و گف ــاره ک اش
ــاوت اســت؛  ــا متف ــداد نیروه ــر اســاس تع اســتان ب
راه  اســتانداری،  بــه  اعتبــارات مربــوط   بیشــترین 
ــر  ــد دســتگاه دیگ ــا و چن و شهرســازی، اداره زندان ه

ــه ارســال  اســت. خوشــبختانه ســال گذشــته در زمین
 صورت حســاب عملکــرد، جایــگاه نخســت کشــور 

را کسب کردیم.
 حقوق بگیر نجومی نداریم

وی در ارتبــاط بــا حقوق هــای نجومــی در اصفهــان 
گفــت: اجــرای طــرح خزانــه الکترونیــک، یکــی 
 از طرح هایــی اســت کــه در ارتبــاط بــا دریافــت 
و پرداخــت شفاف ســازی می کنــد تــا مشــکلی در ایــن 
ــا  ــی پرداخت ه ــون تمام ــه ایجــاد نشــود. هم اکن زمین
ــود  ــرل می ش ــابان کنت ــط ذی حس ــا توس  و دریافت ه
و بــه مــردم اطمینــان می دهــم تخلفــی رخ نمی دهــد 

و حقــوق بگیــر نجومــی در اســتان نداریم.
ــه  ــی ب ــرمایه گذاران خارج ــرای س ــز ب ــرش قرم   ف

ــان اصفه
در ادامــه، شــهرام رئیســی، معــاون اقتصــادی اداره کل 
امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان اصفهــان، اظهــار کرد: 
ــال  ــه دنب ــان ب پنجــره واحــد ســرمایه گذاری در اصفه
تســهیل ورود ســرمایه گذاران خارجــی بــه اســتان 
ــی از  ــت خارج ــته 8 هیئ ــاه گذش ــج م ــت. در پن اس
ــه  ــه، ترکی ــان، فرانس ــد، آلم ــون هن ــورهایی همچ  کش
و ... بعــد از برجــام بــرای ســرمایه گذاری در اصفهــان 

ــد.  ــدام کرده ان اق
ســرمایه گذاری  فرصت هــای  داد:  ادامــه  وی 
 اســتان بــا مشــارکت اســتانداری، اتــاق بازرگانــی

ــازمان ها  ــر س ــرمایه گذاری و دیگ ــات س ــز خدم  مرک
ــه  ــرمایه گذاران ارائ ــه س ــا ب ــده ت ــاده ش ــا آم  و نهاده

شود.

معاون اداره  کل امور اقتصادی و دارایی اصفهان:

حقوق بگیر نجومی در اصفهان نداریم

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی گفــت: دولــت 
در حــال حاضــر نیــز یارانــه را از بودجــه عمومــی پرداخــت 
یارانه هــا  افزایــش  وعــده  برخــی  اگــر  و   می کنــد 
ــرخ  ــا ن ــد ی ــر کنن ــورم را 400 براب ــد ت ــا بای ــد، ی را می دهن

ــر.  دالر را 4 براب
ــت  ــرد: دول ــار ک ــت اظه ــر نوبخ محمدباق
ــه  ــه ب ــان یاران ــارد توم ــه 3400 میلی ماهان
حــدود  می کنــد کــه  پرداخــت  مــردم 
2000 میلیــارد تومــان آن از محــل افزایــش 
ــون  ــق قان ــی طب ــن و مابق ــا، تأمی قیمت ه
برداشــت  خزانــه  عمومــی  بودجــه  از 

 . می شــود
را  رفــاه  معنــی  خوبــی  بــه  مــردم  تأکیــد کــرد:  او 
می فهمنــد و قطعــا بــه خوبــی می داننــد کــه ایــن 
افزایــش یارانــه بــه معنــای رفــاه نیســت و چــه ضربــه ای 

بــه کشــور وارد می کنــد. 
ــت، مخــدوش کــردن  ــان اینکــه سیاســت دول ــا بی وی ب

عــزت مــردم بــا قطــع یارانه هــا نیســت، ادامــه داد: البتــه 
دولــت بنــا بــه اختیــارات قانونــی خــود، یارانــه کســانی را 
 کــه امــکان اداره زندگــی بــدون دریافــت یارانــه را دارنــد
ــر  ــون نف ــا 4 میلی ــامل 3 ت ــه ش ــت ک ــرده اس ــع ک قط
ــدر  ــر چق ــت ه ــه دول ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــتند. وی ب هس
کمتــر نســبت بــه پرداخــت یارانه هــای 
می توانــد  بیشــتر  اقــدام کنــد،  نقــدی 
ــی  ــه حمایــت از طرح هــای عمران نســبت ب
ــام  ــد، اع ــدام کن ــی اق ــای حمایت و طرح ه
ــان  ــی و صاحب ــان دولت ــه کارکن ــرد: یاران ک
ــه  ــوق متوســط ماهان ــه حق مشــاغل آزاد ک
ــت،  ــان اس ــون توم ــش از 3 میلی ــا بی آن ه
ــه  ــت ب ــه فراخــوان دول ــا اشــاره ب قطــع می شــود. وی ب
ــه  ــت یاران ــرای انصــراف از دریاف ــردم در ســال 1392 ب م
ــه  ــامت، نتیج ــول س ــرح تح ــق ط ــرای موف ــت: اج گف
انصــراف بیــش از 2 میلیــون نفــر از دریافــت یارانه هــای 

ــع ــت. ربی ــوده اس ــدی ب نق

شرط نوبخت برای افزایش مبلغ یارانه نقدی
رئیــس بنیــاد مســتضعفان از اهــدای اراضــی ملکــی بــه 
ــام  ــتور مق ــه دس ــا ب ــور و بن ــر کش ــان در سراس محروم
معظــم رهبــری خبــر داد و گفــت: 700 فقــره اســناد 
امــاک علــوی بنیــاد مســتضعفان بــه اقشــار کم درآمــد 

اســتان ســمنان اهــدا شــد.
 رئیــس بنیــاد مســتضعفان بــا تأکیــد 
بنیــاد  فعالیت هــای  اینکــه محــور  بــر 
اســت  مقاومتــی  اقتصــاد  پایــه  بــر 
ایــن  از  یکــی  را  محرومیت زدایــی 

کــرد.  عنــوان  فعالیت هــا 
فعالیت هــای  افــزود:  ســعیدی کیا 
زیــادی انجــام شــد تــا ایــن اســناد تهیــه 

و بــه مــردم تحویــل داده شــود. در این بــاره اداره کل 
ثبــت احــوال اســتان و اداره کل بنیــاد مســکن همــکاری 

ــتند.  ــبی داش مناس
از  مصوبــی  آیین نامــه  این بــاره  در  افــزود:  وی 
هیئــت امنــا داریــم کــه مــورد تأییــد دفتــر مقــام 

معظــم رهبــری اســت و بایــد بــا آن تطبیــق شــود. 
رئیــس بنیــاد مســتضعفان بــا بیــان اینکــه فعــا 
ایــن اســناد مربــوط بــه امــاک مســکونی اســت 
زراعــی  اراضــی  اســناد  اهــدای  موضــوع   گفــت: 
را در منطقــه نیــز در دســتور کار داریــم کــه نیازمنــد 
هماهنگــی بــا منابــع طبیعــی و جهــاد 

اســت.  کشــاورزی 
ــده  ــی اهداش ــاحت اراض ــعیدی کیا مس س
ــر  ــزار و 241 مت ــون و 214 ه ــک میلی را ی
ــی  ــت: ارزش ریال ــرد و گف ــام ک ــع اع مرب
ایــن اراضــی کــه بــرای نخســتین بار در 
ســطح ســمنان واگــذار می شــود، بیــش از 

ــت. ــال اس ــون ری ــارد و 860 میلی 40 میلی
 رئیــس بنیــاد مســتضعفان تأکیــد کــرد: ایــن واگــذاری 
ــی  ــاد مقاومت ــت های اقتص ــرای سیاس ــتای اج در راس
ــه  ــری در هم ــم رهب ــام معظ ــات مق ــر اســاس منوی و ب

ــارس ــت. ف ــام اس ــال انج ــور در ح ــتان های کش اس

حتما بخوانید!
3شرط نوبخت برای افزایش مبلغ یارانه ... شنبه  6  شهریورماه  1395

ـــمـــاره 237 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

 برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین 
نداریم

وزیــر نفــت اعــام کــرد کــه 
ــی  ــد نفت ــای جدی قرارداده
ــب  ــه تصوی ــازی ب ــر نی دیگ
نــدارد  مجلــس   دوبــاره 
بــرای  برنامــه ای  فعــا  و 
بنزیــن  قیمــت  افزایــش 

وجود ندارد. 
بیــژن زنگنــه در نشســت خبــری کــه در جریــان 
پتروشــیمی  مجتمع هــای  و  فازهــا  از  بازدیــد 
در عســلویه برگــزار شــد، در پاســخ بــه ســؤالی 
در بــاره قراردادهــای جدیــد نفتــی اظهــار کــرد: 
قراردادهــای جدیــد پــس از اصاحــات از ســوی 
نظرهــای  اعمــال  و  تأییــد  مجلــس  رئیــس 
لحــاظ  تلفیــق  کمیســیون  و  مجلــس  رئیــس 
ــی  ــرای بررس ــت ب ــه دول ــز ب ــس از آن نی ــد و پ  ش
ــا  ــن قرارداده ــا ای ــت؛ ام ــد رف ــی خواه ــد نهای و تأیی
دیگــر نیــازی بــه تصویــب در مجلــس شــورای 

ــدارد. ــامی ن اس

 اعالم آمادگی بانک مسکن 
برای کاهش نرخ سود

مدیــر امــور طــرح و برنامــه 
بانــک مســکن بــا اشــاره بــه 
مســکن  بانــک  اینکــه 
ــرخ  ــش ن ــه کاه ــبت ب نس
اعــام  تســهیات  ســود 
ــت: 65  ــرده، گف ــی ک آمادگ
هــزار و 590 نفــر در صنــدوق 

پس انداز مسکن یکم سپرده گذاری کردند.
احتمــال  درخصــوص  مــرادی  محمدحســن   
کاهــش نــرخ ســود تســهیات مســکن و مــدت 
بازپرداخــت اقســاط گفــت: مدیــر عامــل بانــک 
ــزار  ــت برگ ــت دول ــه در هیئ ــه ای ک ــکن در جلس مس
ــرده ــی ک ــام آمادگ ــوع اع ــن موض ــاره ای ــد، درب  ش

  اســت؛ امــا هنــوز ایــن موضــوع نهایــی نشــده 
ــن  ــی نیســت کــه بررســی هایی در ای ــه ایــن معن و ب

خصــوص صــورت نگرفتــه باشــد. 
بــرای  جمع بنــدی  هنــوز  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اینکــه  افــزود:  نشــده،  انجــام  موضــوع  ایــن 
کنــد  پیــدا  کاهــش  مســکن  تســهیات  ســود 
شــود  کمتــر  وام  ایــن  بازپرداخــت  زمــان  یــا 
بحث هایــی  امــا  اســت؛  خوبــی  اتفــاق  بســیار 
ــدوق  ــی صن ــدل خودکفای ــه م ــه ب ــت ک ــرح اس  مط

بازمی گردد.

  جوالن »روغن های تراریخته«
در سفره مردم 

ــت: مصــرف  ــه وزارت بهداشــت گف ــود تغذی ــس اداره بهب رئی
ــث  ــدت باع ــت در دراز م ــن اس ــه ممک ــوالت تراریخت محص
جهش هــای ژنتیــک، افزایــش تومورهــای ســرطانی و حتــی 
ــر اینکــه  ــا تأکیــد ب ــاروری شــود. دکتــر زهــرا عبداللهــی ب ناب
تنهــا محصــوالت تراریختــه بــا میــزان تغییــرات ژنتیکــی کمتر 
از یــک درصــد اجــازه ورود بــه کشــور را دارنــد، افــزود: وزارت 
ــازه  ــوع، اج ــن موض ــان از ای ــس از اطمین ــد پ ــت بای بهداش
ــودن همیــن  ــا ایــن حــال بی ضــرر ب ــد. ب واردات را صــادر کن

ــه اثبــات نرســیده اســت. مقــدار تغییــر ژنتیکــی هــم ب

 اصالح قانون ممنوع الخروجی 
بدهکاران بانکی و مالیاتی

الهــام امیــن زاده، دســتیار رئیس جمهــور در امــور حقــوق 
از  ممنوع الخروجــی  جدیــد  قانــون  ابــاغ  از  شــهروندی 
ــون ممنوع الخروجــی بدهــکاران بانکــی  کشــور و اصــاح قان
ــرد:  ــان ک ــر نش ــن زاده خاط ــام امی ــر داد. اله ــی خب و مالیات
در طــول چنــد ســال گذشــته در بخشــنامه های متعــدد 
ــکات  ــن مش ــروز ای ــری از ب ــو گی ــرای جل ــزی ب ــک مرک بان
مصوباتــی پیش بینــی شــده اســت؛ امــا تــا زمانــی کــه 
ــل  ــون تبدی ــه قان ــی ب ــق قانون ــور از طری ــنامه های مذک بخش
ــخاص  ــا و اش ــل بانک ه ــوق متقاب ــده حق ــود، تأمین کنن نش

ــود. ــد ب ــکار نخواه بده

 شغل های مزاحم و آالینده 
در برخوار جایی ندارد

L.Dvari@eskimia.ir
لیال داوریسرویس اقتصاد

ــغل های  ــی ش ــت: جا به جای ــوار گف ــتان برخ ــدار شهرس فرمان
مزاحــم و آالینــده کان شــهر اصفهــان بــه دیگــر شهرســتان ها 
توقــف  خواســتار  فرمانــداران،  بــوده کــه  اشــتباهاتی   از 
و مطالعــه بیشــتر آن توســط اســتانداری اصفهــان شــده اند. 
عبدانــی اذعــان داشــت: مناطــق صنعتــی شهرســتان برخــوار 
پتانســیل حضــور صنایــع مختلــف را داراســت و همیــن 
موضــوع باعــث شــده تــا کارخانه هــای آالینــده در ســال های 
ــن  ــردم ای ــوند و م ــتقر ش ــتان مس ــن شهرس ــته در ای گذش
ــی  ــه آالیندگ ــه در زمین ــی ک ــم زیان های ــتان را علی رغ شهرس

ــد.  ــروم کن ــان مح ــد از حقوقش دیده ان
بــه  نســبت  برخــوار  شهرســتان  گفــت:  ادامــه  در  وی 
شهرســتان های دیگــر بــه دلیــل مســائل عمرانــی کــه 
بــه درســتی هدایــت نشــده، حــق و حقوقــش پایمــال 
شــده، صنایــع مزاحــم از اصفهــان بــه ایــن شهرســتان 
 منتقــل شــده و عــاوه بــر بی توجهــی مســئوالن اســتان 
ــرار  ــز ق ــتان نی ــای اس ــه ناهنجاری ه ــورد هجم ــور، م  و کش

گرفته است.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تيران

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک تيران 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضیان محرز گرديده است.لذا به منظور اطاع 
صورتي که  در  شود  مي  آگهي  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
اعتراض،  تسليم  تاريخ  از  ماه  يک  مدت  ظرف  رسيد،  اخذ  از  پس  و  تسليم 
صورت  در  است  نمايند.بديهي  تقديم  قضايي  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد.
زهرا  خانم  مالکیت   95/04/22 مورخ   139560302016000181 شماره  1-رای 
به  خانه  یکباب  ششدانگ  از   مشاع  دانگ  دردو  حسین  فرزند  دادخواه  
در  واقع  1اصلی  از  فرعی  پاک288  مترمربع   324.41 مساحت ششدانگ  
10 حبه از 72 حبه  ،نامبرده مالک مشاعی  تیران بخش دوازده ثبت اصفهان 

ششدانگ ثبت در صفحه 117 دفتر 4 اماک 
علی  آقای  مالکیت   95/04/22 مورخ   139560302016000180 شماره  2-رای 
به  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  درچهار  حسین  فرزند  دادخواه  
مساحت  ششدانگ 324.41  مترمربع پاک288 فرعی از 1 اصلی واقع در 
حبه   72 از  مشاع  حبه   20 مالک  ،نامبرده  اصفهان  ثبت  دوازده  بخش  تیران 

ششدانگ ثبت در صفحه 115 از دفتر 4 اماک
رضا  آقای  مالکیت   95/04/12 مورخ   139560302016000174 شماره  3-رای 
نادری تهرانی فرزند حسین  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 170.58 
مترمربع مجزی شده از پاک2769 فرعی باقیمانده  از 1اصلی  واقع در تیران 

بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از آقای عباسعلی فدائی تهرانی
4-رای شماره 139560302016000120 مورخ 95/03/23 مالکیت آقای علیرضا 
یوسفی فرزند باقر  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 320.43 مترمربع 
مجزی شده از پاک2769/2  فرعی از 1اصلی  واقع در تیران بخش دوازده 

ثبت اصفهان خریداری از آقای علی مرادیان فرزند محمد
5-رای شماره 139560302016000119 مورخ 95/03/23 مالکیت آقای هادی 
 220.55 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  در  قاسم  فرزند  راد  سعیدی 
ثبت  دوازده  بخش  رضوانشهر  در  واقع  اصلی   2 از  فرعی  پاک1310  مترمربع 
اصفهان خریداری از آقای عباسعلی شیاسی علی شیاسی ارانی فرزند حاجی 

جعفر
6-رای شماره 139460302016001385 مورخ 94/11/19 مالکیت آقای محمد 
علی عسگری سوادجانی فرزند حسین در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
323.19 مترمربع پاک2769/2 فرعی از 1اصلی واقع در تیران بخش دوازده 

ثبت اصفهان خریداری ازآقای اصغر شهیدی فرزند علی اکبر
علی  آقای  مالکیت   95/04/12 مورخ   139560302016000175 7-رای شماره 
نادری فرزند حسین  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 334.59 مترمربع 
ثبت  دوازده  بخش  تیران  در  واقع  اصلی   1 از  باقیمانده   فرعی  پاک2769 

اصفهان خریداری از آقای عباسعلی فدائی تهرانی فرزند حیدر
آقای  مالکیت   94/11/19 مورخ   1394603021016001388 شماره  8-رای 
مترمربع   47.12 مساحت  به  در  رضا  فرزند  عسگرانی  دادخواه  اله  حشمت 
ثبت  دوازده  بخش  افجان   روستای  در  واقع  پاک36اصلی  از  شده  مجزی 

اصفهان خریداری مع الواسطه  از آقای گل محمد شریفی فرزند میرزاعلی
خانم  آقای  مالکیت   95/04/29 مورخ   139560302016000191 شماره  9-رای 
مساحت  به  ساختمان   باب  یک  از  قسمتی  ششدانگ  در  مظاهری  مریم 
تیران  در  واقع  1اصلی  از  فرعی  پاک3186  از  شده  مجزی  مترمربع   46.05
بخش دوازده ثبت اصفهان جهت الحاق به پاک 6483 فرعی خریداری از 

آقای جواد مظاهری تهرانی  فرزند محمد تقی
علی  آقای  مالکیت   95/04/12 مورخ   139560302016000176 10-رای شماره 
دادخواه فرزند عباس در ششدانگ یکدرب باغ  به مساحت 648.59 مترمربع 
پاک1701 فرعی از 1اصلی واقع در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری 

از خانم سلطان دادخواه فرزند محمد
تاریخ چاپ نوبت اول : 95/6/6تاریخ چاپ نوبت دوم : 95/6/21

رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان تیران وکرون
 مهدی شبان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
نامه قانون تعیین  سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
بامعارض  و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی  
تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  طبق  لذا  است  گردیده  محرز  ذیل  متقاضیان 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم 
اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  دونوبت  در  مراتب 
نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
پرونده  کاسه   139560302018001809 شماره  رای  برابر   -1
بشماره  اکبر  علی  فرزند  باقری  مصطفی  آقای   1392114402018000188
شناسنامه 47 صادره از خورزوق نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 140.91 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 43 
اصلی واقع در خورزوق  بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
پرونده  کاسه   139560302018001810 شماره  رای  برابر   -2
بشماره  عباسعلی  فرزند  محمدی  علی  زهره  خانم   1394114402018000237
شناسنامه 19 صادره از خرزوق نسبت به سه دانگ مشاع از  شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت 140.91 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک  43  
اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/06/06تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/21

تاریخ  به  شماره:37/05/558/الف/م  برخوار    اماک  و  اسناد  ثبت  اداره 
95/05/28

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی منطقه مرکزی  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمان های  اراضی  ثبتی  وضعیت 
اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و 
اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 

در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند. 
شکر  تقی  محمد  آقای   1395/04/30 139560302023000495مورخ  شماره  رای  برابر   -1 ردیف 
بر  اله   نصر  فرزند  اصفهان   از  صادره   1286369606 1450 کدملی  شناسنامه  شماره  به  آمیز  
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 72/40متر مربع مفروزی از پاک شماره 1 الی 3 فرعی 
از 2251و2251- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز 

گردیده است.
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/5/21تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/6/6 

شماره : 14066 / م الف 
امیر حسین صفائی  رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

آگهی ابالغ 
آگهی اباغ تصمیم رد افراز پاک 582/7223 فوالد شهر بخش 9 ثبت اصفهان 
به آقایان سهیل و مهدی و غامرضا و خانم سیما همگی قربانی فرزندان بهرام 
تصمیم اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان فاورجان در خصوص افراز پاک 

582/7223 واقع در فوالد شهر بخش 9 ثبت اصفهان 
نظر به اینکه خانم شهین براتی فر فرزند اسفند یار به آدرس فوالد شهر – محله 
– پاک 412- کد پستی 8491735933   201 ورودی   – بلوک یک   –  2 ب 
متر   132/94 آپارتمان  دستگاه  یک  دانگ  از شش  مشاع  دانگ  سه  )مالک 
مشاع  اماک  فروش  و  افراز  قانون  استناد  به   )582/7223 پاک  مربعی 
به طرفیت  از پاک مذکور  افراز سهم خود  آذر ماه 1357 در خواست  مصوب 
ورثه مرحومه سنمبر اسد پور نور آبادی به نامهای آقای محمد علی قربانی فرزند 
تهران – فرمانیه – عسگریان - خیابان حسینی – بن  به آدرس  عبدالمحمد 
– کدپستی  یک  آپارتمان   -25 واحد   – روشنک  بست  بن   – فردوس  بست 
 – فوالد شهر  آدرس  به  عبدالمحمد  فرزند  قربانی  بهمن  آقای  1954719511و 
محله ب 2- بلوک یک – ورودی 201 پاک - 412 – کدپستی 8491735933 
محله ب   – فوالد شهر  آدرس  به  یار  اسفند  فرزند  فر  براتی  منصور  آقای  و  و 
2 – بلوک 1 – ورودی 201- پاک 412 – کدپستی 8491735933 و خانم 
شهناز براتی فر فرزند اسفند یار به آدرس فوالد شهر - محله ب 2- بلوک یک 
- ورودی 201 پاک - 412- کد پستی 8491735933 و خانم مهناز براتی فر 
فرزند اسفند یار به آدرس فوالد شهر – محله ب 2- بلوک یک -ورودی 201 – 
پاک 412 – کدپستی 8491735933 و آقای مسعود براتی فر فرزند اسفند 
یار به آدرس فوالد شهر – محله ب 2 – بلوک یک – ورودی 201 – پاک 412 

– کدپستی 8491735933 و آقای عبد الرسول براتی فر فرزند اسفند یار به 
201 – پاک 412 –  بلوک یک – ورودی  آدرس فوالد شهر – محله ب 2 – 
کدپستی 8491735933 و آقای شهرام براتی فر فرزند اسفند یار به آدرس 
فوالد شهر - محله ب 2 – بلوک یک – ورودی 201 – پاک 412 – کدپستی 
8491735933 آقای سعید براتی فر فرزند اسفند یار به آدرس فوالد شهر – 
محله ب 2 - بلوک یک – ورودی 201 – پاک 412 – کدپستی 8491735933 
و آقای سیروس براتی فر فرزند اسفند یار به آدرس فوالد شهر – محله ب 2 
– بلوک یک – ورودی 201 – پاک 412  - کدپستی 8491735933 و آقای 
بلوک  به آدرس فوالد شهر – محله ب 2-  یار  براتی فر فرزند اسفند  ساسان 
یک – ورودی 201 پاک 412 - کدپستی 8491735933 و آقای سهیل قربانی 
آدرس  به  بهرام  فرزند  قربانی  آقای مهدی  و  نامعلوم  آدر س  به  بهرام  فرزند 
نامعلوم و خانم سارا قربانی فرزند بهرام به آدرس آبادان – میدان طیب – طیب 
18  - پاک 97 و خانم سیما قربانی فرزند بهرام به آدرس نامعلوم و آقای 
مهرداد قربانی فرزند بهرام به آدرس آبادان – جمشیدآباد – بهمن 31 – پاک 

یک و آقای غامرضا قربانی فرزند بهرام به آدرس نامعلوم را نموده است ضمن 
اینکه خود متقاضی  افراز نیز یکی از ورثه مرحومه سنمبر اسد پور نورآبادی می 
باشد لذا تقاضای افراز فوق به نماینده ثبت ارجاع و نامبرده طی گزارش وارده 
به شماره 95081894993698 مورخ 95/5/14 اعام نموده اند که چون پاک 
مورد در خواست افراز به صورت یک دستگاه آپارتمان و تابع قانون تملک آپارتما 
نها می باشد لذا استناد قانونی برای افراز آن وجود ندارد و خواسته متقاضی 
افرازامکان پذیر نمی باشد . علیهذا با توجه به گزارش مرقوم و به استناد ماده 
5 آیین نامه قانون افراز و فروش اماک مشاع ، تصمیم به رد در خواست افراز 
صادر می نماید و این تصمیم به استناد ماده 2 قانون افراز و فروش اماک 
انتشار  تاریخ  از  روز   10 اباغ و ظرف مدت  تاریخ  از  روز   10 مشاع ظرف مدت 
آگهی برای خواندگانی که آدرس آنها نامعلوم ذکر شده است. قابل اعتراض در 
مرجع صالح قضایی می باشد. اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک 

فاورجان
دادنامه

شماره پرونده : 768/94 شماره دادنامه : 801 مورخ 95/5/24 تاریخ رسیدگی: 
95/5/21 مرجع رسیدگی : شعبه دوم حقوقی شورای حل اختاف شهرستان 
فاورجان خواهان : آقای / خانم : مختار طاهری درچه عابدی فرزند یوسفعلی 
 : خوانده   65 بهاران پ  طالقانی کوچه  خ  عابد  درچه  محله  بوستان   : نشانی 
آقای / خانم جلیل رضایی چاه چمندی فرزند محمد علی نشانی : مشهد بلوار 
پیروزی کوثر جنوبی کوثر 10 پ 40 مجهول المکان خواسته : الزام خوانده به 
انتظامی 22ن  به شماره  پژو 206  انتقال سندرسمی  و فک پاک یکدستگاه 
به  آن   ثبت  و  این شعبه  به  پرونده  ارجاع  از  : پس  12 گردشکار  ایران   955
خواسته فوق  و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا 

ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
فرزند  عابدی  درچه  طاهری  مختار  دادخواست  در خصوص  شورا  قاضی  رای 
یوسفعلی به طرفیت جلیل رضایی چاه چمندی فرزند محمد علی به خواسته 
الزام خوانده به انتقال سند رسمی و فک پاک یکدستگاه پژو 206 به شماره 
انتظامی 22 ن 955 ایران 12 ،علیهذا شورا با مداقه در محتویات پرونده ، مفاد 
دادخواست تنظیمی ، مبایعنامه مورخه 91/2/14 استعام بعمل آمده از پلیس 
راهور مبنی بر آخرین مالک جلیل رضایی چاه چمندی را معرفی نموده است و 
نظر به اینکه خوانده دلیل و مدرک دال بر برائت ذمه خود ارائه ننموده و وجود 
خود رو مذکور در ید خواهان که حاکی از مالکیت وی می باشد ، لذا شورا دعوی 
خوانده را وارد دانسته و به استناد مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 
10 قانون مدنی خوانده را به حضور در دفتر خانه و انتقال سند رسمی یکدستگاه 
خودرو فوق الذکر در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
مدت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی می باشد . محمد حسین حیدری قاضی شورای 

حل اختاف شعبه دوم شهرستان فاورجان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  و مغازه پاک شماره 534/590 
واقع در فرتخون بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
خانم فاطمه محمدی فرتخونی  فرزند هاشم  در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز دو 
شنبه مورخ 1395/7/5 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار : 1395/6/6 شماره : 366/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره 

ثبت اسناد و اماک فاورجان

اهدای اراضی ملکی به محرومان در سراسر کشور



اخبار کوتاهگزارش خبری

راهبــردی  کمیتــه  جلســه  در   کیمیای وطن 

ــا حضــور  ــه ب ــان ک ــای اســتان اصفه ــات آبف تحقیق
ــی  ــی صنعت ــات و خودکفای ــز تحقیق ــر کل مرک مدی
شــرکت مهندســی آبفــای کشــور برگــزار شــد، طــرح 
آب  تصفیه خانــه  بــه  ورودی  آب  پایــش کیفــی 
باباشــیخعلی تــا آخریــن نقطــه مصــرف، طــرح 
ثانویــه  پســاب  از  اســتفاده  تأثیــر  بررســی 
تصفیه خانــه  شــهری  فاضــاب  تصفیه خانــه 
ــی  ــت میکروب ــر کیفی ــان ب ــوب اصفه ــاب جن فاض
ــه  ــاب ب ــا پس ــده ب ــوالت آبیاری ش ــاک و محص خ
ــن طــرح  ــی، همچنی ــی خطــر میکروب منظــور ارزیاب
هیدرودینامیکــی رفتــار جریــان فاضــاب در مخــازن 
هوادهــی بــه منظــور بررســی اثــر ســاختار هــواده بــر 
مشــخصات عملکــردی سیســتم بــه روش دینامیک 
ــی  ــورد ارزیاب ــد و م ــه ش ــباتی ارائ ــیاالت محاس س
ئیــس   ر
و اعضــای کمیتــه راهبــردی تحقیقــات شــرکت 
آبفــای اســتان اصفهــان قــرار گرفــت. در ایــن جلســه 
ــر عامــل  مهنــدس مرتضــی مجتهــدی، مشــاور مدی
ــرح  ــت: از ط ــور گف ــای کش ــی آبف ــرکت مهندس  ش
ــای  ــتور کار آبف ــه در دس ــی ک ــای تحقیقات و پروژه ه

اســتان اصفهــان قــرار گرفتــه، بســیار خرســند 
هســتم؛ چــرا کــه کمیتــه راهبــردی تحقیقــات آبفــای 
ــود را در  ــوان خ ــام ت ــاد تم ــزه زی ــا انگی ــان ب اصفه
جهــت بهره گیــری هرچــه بیشــتر از دانــش موجــود 
در دانشــگاه بــه کار بــرده و توانســته از مجموعــه 
دانشــگاهی در ســطوح مختلــف در صنعــت اســتفاده 

کند.
   تحقیقات کاربردی

مجتهــدی بــا بیــان اینکــه مدیــر عامــل آبفــای کشــور 
ــح  ــد دارد، تصری ــردی تأکی ــات کارب ــه تحقیق ــر ارائ ب
ــام  ــر انج ــیار ب ــد بس ــاز، تأکی ــدس جانب ــرد: مهن ک
تحقیقــات کاربــردی در صنعــت دارد و بــر ایــن 
اســاس از کمیته هــای راهبــردی تحقیقــات خواســته 
می شــود طرح هایــی در دســتور کار قــرار دهنــد کــه 
ــریع  ــت تس ــا جه ــوان از آن ه ــد و بت ــردی باش  کارب

و ارتقای فعالیت آبفا استفاده کرد. 
بــا اشــاره بــه تحقیقــات کاربــردی کــه در  وی 
دســتور کار کمیتــه راهبــردی تحقیقــات آبفــای 
ــبختانه  ــرد: خوش ــام ک ــت، اع ــرار گرف ــان ق اصفه
ــای  ــه از پروژه ه ــی صورت گرفت ــی و ارزیاب ــا بررس ب
ــه  ــن نتیج ــان، ای ــتان اصفه ــای اس ــی آبف تحقیقات
ــش  ــی در افزای ــن طرح های ــه چنی ــد ک ــل ش حاص

ــر هســتند.  ــای صنعــت بســیار مؤث ــره وری و ارتق به
ــی  مجتهــدی گفــت: در بررســی طرح هــای تحقیقات
ــن  ــت ای ــز اهمی ــه  بســیار حائ ــان، نکت ــای اصفه آبف
ــه  ــا ب ــن پروژه ه ــادی در ای ــه اقتص ــه صرف ــت ک اس
ــدادن ســرمایه و از  ــدر ن ــد و ه ــود می کن ــی نم خوب
ــورد  ــه بازخ ــی ک ــردن در طرح های ــه ک ــویی هزین س
مؤلفه هــای  از  یکــی  واقــع  در  دارد،  مناســبی 
اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه ایــن امــر را بــه 
ــاظ ــان لح ــای اصفه ــر در آبف ــئوالن ام ــی مس  خوب

کردند.
ــات  ــردی تحقیق ــه راهب ــی کمیت ــت کل    سیاس

ــان ــای اصفه آبف
ــی  ــم امین ــدس هاش ــه، مهن ــن جلس ــه ای  در ادام

ــا  ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــل ش ــر عام مدی
اشــاره بــه سیاســت کلــی کمیتــه راهبــردی تحقیقات 
ــده در  ــت تدوین ش ــت: سیاس ــان گف ــای اصفه آبف
 ایــن کمیتــه بــر مبنــای کاربــرد علــم در صنعــت آب 
و فاضــاب اســت. تمــام تــاش رئیــس و اعضــای 
ــر  ــان ب ــای اصفه ــات آبف ــردی تحقیق ــه راهب کمیت
اســتفاده از تــوان علمــی دانشــگاه ها در اجــرای 

ــت.  ــکل اس ــن ش ــه بهتری ــا ب پروژه ه
ــل  ــی آب قب ــش کیف ــی پای ــرح تحقیقات ــه ط وی ب
نقطــه  آخریــن  تــا  آب  تصفیه خانــه  بــه  ورود  از 
مصــرف پرداخــت و گفــت: بــا وجــود آنکــه مــا 
از  یکــی  اصفهــان،  شــرب  آب  داریــم  اعتقــاد 
کیفی تریــن آب هــا در کشــور اســت، امــا بــه جهــت 
رفــع دغدغه هــای برخــی و شــائبه هایی کــه برخــی 
ــر  ــی ب ــه آب، مبن ــد تصفی ــرآگاه از فراین ــراد غی اف
آلودگــی آب بــر زبان هــا می آورنــد، ایــن طــرح 
ــاتید  ــن اس ــتفاده از مجرب تری ــا اس ــی را ب تحقیقات
در دســتور کار قــرار دادیــم تــا از ســوی مراجــع 
مــردم  اختیــار  در  نتیجــه  دانشــگاهی  و  علمــی 
ــرب  ــودن آب ش ــالم ب ــان از س ــرد و اطمین ــرار گی  ق
 از لحــاظ شــیمیایی و میکروبــی بــرای مــردم محــرز 

شود.

مدیرکل مرکز تحقیقات و خودکفایی صنعتی شرکت مهندسی آبفای کشور:

طرح های تحقیقاتی آبفای استان اصفهان در راستای اقتصاد مقاومتی است

S.Fakari@eskimia.ir
سمیه فکاریکیمیای وطن

ــت از 30  ــه دول ــا هفت ــان ب ــت: همزم شــهردار کلیشــاد گف
ــاری  ــا اعتب ــودرجان ب ــاد و س ــهر کلیش ــی ش ــرح عمران ط

ــرداری  ــان بهره ب ــارد توم ــر 5 میلی ــزون ب اف
می شــود. ســاعدی از آغــاز عملیــات اجرائــی 
فرهنگســرای ایــن شــهر خبــر داد و افــزود: 
احــداث فرهنگســرا از مهم تریــن طرح هــای 
عمرانــی شــهر کلیشــاد اســت کــه بــه لحــاظ 
اصلــی  شــاخص های  از  فرهنــگ  اینکــه 
ــه همیــن  رشــد و توســعه جامعــه اســت، ب

ــرار  ــتور کار ق ــرا در دس ــداث فرهنگس ــدا اح ــاظ در ابت لح
ــه  ــی آن در هفت ــی اجرائ ــاز عملیات ــگ آغ ــه کلن ــت ک گرف

ــود.  ــن زده می ش ــه زمی ــت ب دول
ــزار و 400  ــک ه ــن فرهنگســرا دارای ی ــرد: ای ــه ک وی اضاف
ــه  ــا در 3 طبق ــر زیربن ــزار و 800 مت ــاحت و 2 ه ــر مس مت
نفــر، کتابخانــه   350 ظرفیــت  بــا  آمفی تئاتــر   ســالن 
ــان اســت.  ــارد توم ــار 7 میلی ــا اعتب ــات ب و ســالن اجتماع

ــری را  ــان مطه ــی خیاب ــاح هندس ــاد، اص ــهردار کلیش ش
ایــن  بهره بــرداری در  قابــل  از دیگــر طرح هــای مهــم 
ــان  ــا خیاب ــان تنه ــن خیاب ــت: ای ــرد و گف ــوان ک ــهر عن ش
ــک  ــاد ترافی ــم زی ــا حج ــت و ب ــاد اس ــهر کلیش ــی ش اصل
افزایــش آمــار تصادفــات روبه روســت؛  و 
ــان  ــن خیاب ــی ای ــاح هندس ــن رو اص از ای
کمــک شــایانی بــه کاهــش حجــم ترافیــک 

و کاهــش آمــار تصادفــات دارد. 
ــان در 3 فــاز اجــرا  ــه گفتــه وی، ایــن خیاب ب
ــان  ــه همزم ــد ک ــل ش ــاز 1 و 2 آن تکمی و ف
ــرداری می رســد. ــه بهره ب ــت ب ــه دول ــا هفت ب

فــاز 3 آن مســیر جــوی ســیاه اســت کــه انعقــاد قــرارداد 
ــه محــض آماده ســازی طــرح، اجــرای  صــورت گرفــت و ب
آن آغــاز می شــود. شــهردار کلیشــاد بــا اشــاره بــه افزایــش 
25 درصــدی بودجــه ســال 95 افــزود: بودجــه شــهرداری 
ــه 40  ــان اســت ک ــون توم ــارد و 400 میلی کلیشــاد، 6 میلی
ــی  ــور عمران ــه ام ــد ب ــاری و 60 درص ــور ج ــه ام ــد ب درص

تخصیــص یافــت.

با اعتباری افزون بر 5 میلیارد تومان
بهره برداری از 30 طرح عمرانی در کلیشاد و سودرجان

 کیمیای وطن مهنــدس وحیــد حیدریــان گفــت: در 
مراســم اختتامیــه دومیــن همایــش 
فرصت هــای  و  زیرســاخت  هوشــمند،  »شــهر 
ســرمایه گذاری«، اصفهــان بــه عنــوان شــهر منتخــب کشــور 

معرفــی شــد. مدیــر عامــل ســازمان فــاوای 
شــهرداری اصفهــان اضافــه کــرد: در ایــن 
ایــن  تقدیــر  لــوح  و  تندیــس  مراســم، 
نصرالــه  مهنــدس  ســوی  از  همایــش 
جهانگــرد معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
اطاعــات بــه دکتــر جمالی نــژاد، شــهردار 
اصفهــان اهــدا و توســط ســازمان فــاوای 

شهرداری اصفهان دریافت شد.
 وی بــا اشــاره بــه شــاخص های ایــن همایــش بیــان 
ــا مشــارکت وزارت کشــور، وزارت  ــش ب ــن همای داشــت: ای
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، ســازمان فنــاوری اطاعــات 
ــی ــات رادیوی ــررات و ارتباط ــم مق ــازمان تنظی ــران، س  ای

شــرکت ارتباطــات زیرســاخت و شــهرداری های کشــور 
برگــزار و شــهرداری های حاضــر در 6 شــاخص جــذب 

ســرمایه )خارج از بودجه شــهرداری(، اتوماســیون شهرداری 
زیرســاخت های  شــهروندی،  الکترونیکــی  خدمــات 
ــود  ــازی )وج ــت هوشمندس ــی، مدیری ــی و ارتباط اطاعات
ــمند  ــهر هوش ــعه ش ــازی توس ــدون( و پایدارس ــاختار م س

ــد.  ــرار گرفتن ــی ق ــورد ارزیاب م
وی ضمــن بیــان مطالبــی درخصــوص نحــوه 
ــرد:  ــح ک ــب تصری ــهرهای منتخ ــی ش ارزیاب
ایــن شــهرها از ســوی 2 نماینــده از وزارت 
 2 وزارت کشــور،  از  نماینــده   2 ارتباطــات، 
ــر  ــش و 6 نف ــای همای ــده از کارگروه ه نماین
از مدیــران فــاوای اســتانداری های کشــور 

ــدند.  ــده ش برگزی
شــایان ذکــر اســت دومیــن همایــش شــهر هوشــمند کشــور 
در ابتــدای شــهریورماه ســال جــاری در مرکــز همایش هــای 
بین المللــی بــرج میــاد برگــزار شــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه در اولیــن همایش شــهر هوشــمند کشــور در شــهریورماه 
ــمند  ــهر هوش ــوان ش ــه عن ــان ب ــز، اصفه ــته نی ــال گذش س

کشــور معرفــی و مــورد تقدیــر قــرار گرفتــه بــود.

برای دومین سال پیاپی
اصفهان به عنوان شهر هوشمند کشور انتخاب شد

حتما بخوانید!
اصفهان به عنوان شهر هوشمند ...

شنبه  6  شهریورماه  1395
ـــمـــاره 237 ســـــال دوم    ݡسݒ

در شهر

با حضور وزیر دفاع صورت گرفت:
 بهره برداری از 15 طرح زیربنایی 
شرکت برق منطقه ای اصفهان 

دولــت  هفتــه  مناســبت  بــه   
خاطــره کیمیای وطن و  یــاد  گرامیداشــت  و 

شــهیدان رجایــی و باهنــر در پســت 63/20 کیلوولــت 
شــهدای بابــوکان، همزمــان 15 پــروژه زیربنایــی 
ــا حضــور  ــان ب ــه ای اصفه ــرق منطق طــرح صنعــت ب
ــای  ــتیبانی نیروه ــاع و پش ــر دف ــان، وزی ــر دهق دکت
مســلح، دکتــر زرگرپــور، اســتاندار اصفهــان و مدیــران 

صنعت برق اصفهان به بهره برداری رسید. 
دولــت  هفتــه  دهقــان  دکتــر  مراســم،  ایــن   در 
ــرای ارائــه کارهــای انجام شــده  را فرصــت مناســبی ب
 بــه مــردم بــا لحــن صادقانــه و خدمتگزارانــه دانســت 
و گفــت: بایــد بــا یــک بیــان درســت و واقعــی و عــدم 

بزرگ نمایــی، فعالیت هــا را بیــان کــرد. 
ــار  ــلح اظه ــای مس ــتیبانی نیروه ــاع و پش ــر دف وزی
نمــود: ملــت مــا همیشــه نشــان داده کــه قدرشــناس 
خدمــت اســت و بایــد بــه ایــن ملــت، خدمت رســانی 

خالصانــه ارائــه داد. 
ــت  ــران صنع ــه مدی ــک ب ــن تبری ــه، ضم وی در ادام
ــدون  ــتان ب ــردن تابس ــپری ک ــطه س ــه واس ــرق ب ب
ــرق ــرف ب ــث مص ــد در بح ــه داد: بای ــی ادام  خاموش
 ضمــن آمــوزش مدیریــت مصــرف، نوســازی شــبکه
دهیــم  افزایــش  را  بهــره وری  و   هوشمندســازی 
ــت در  ــم. دول ــی حرکــت کنی ــه ســمت صرفه جوی و ب
ــق  ــر محق ــن ام ــرده ای ــاش ک  ســه ســال گذشــته ت

شود. 
مهنــدس رســول موســی رضایی، مدیــر عامــل شــرکت 
ــه  ــدم ب ــر مق ــن خی ــان، ضم ــه ای اصفه ــرق منطق ب
ســردار دکتــر دهقــان، اســتاندار اصفهــان و همراهــان 
رجایــی  و خاطــره شــهیدان  یــاد   و گرامیداشــت 
و باهنــر گفــت: صنعــت بــرق اصفهــان، صنعــت 
ــرق  ــرکت ب ــت. ش ــور اس ــی کش ــی و اساس زیربنای
 منطقــه ای اصفهــان، مســئول حفــظ و حراســت

ــع  ــوق توزی ــال و ف ــوط انتق ــداری خط ــعه و نگه توس
 در دو اســتان اصفهــان و چهارمحــال و بختیــاری 

است.
ــار  ــک ب ــرد: پی ــار ک ــی اظه ــی رضای ــدس موس  مهن
امســال ایــن شــرکت بــا داشــتن 3 میلیون مشــترک 
و برقــدار بــودن تمامی روســتاهای بیشــتر از 20 خانوار 
 در ایــن دو اســتان و همچنیــن وجــود صنایــع بزرگــی

همچــون شــرکت فــوالد مبارکــه، ذوب آهــن و... 
ــه ســال گذشــته  ــوده کــه نســبت ب 4300 مــگاوات ب
ــور 52695  ــار کش ــک ب ــته و پی ــد داش ــد رش 7 درص
مــگا بــوده کــه بیشــترین پیــک بــار در صنعــت بــرق 

اســت.

  انتقاد استاندار چهارمحال و بختیاری 
از بعضی بی مسئولیتی ها 

دشــتکی  ســلیمانی  قاســم 
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری 
در مراســم تجدیــد میثــاق بــا 
 شــهدا در گلــزار شــهدای شــهرکرد

از برخــی مدیــران اســتان کــه 
تعهداتشــان  بــه  نســبت 
بی مســئولیت هســتند، انتقــاد 
ملــی  تصمیم هــای  مدیــران  از  برخــی  وی گفــت:   کــرد. 
ــار  ــود اعتب ــد و کمب ــرا نمی کنن ــود را اج ــش خ ــتانی بخ  و اس
ــه  ــد. ب ــه می کنن ــرای اجــرا نکــردن طرح هــا، بهان و بودجــه را ب
گفتــه ســلیمانی دشــتکی، اگــر فراوانــی بودجــه و اعتبــار وجــود 
داشــته باشــد، هــر فــرد عــادی هــم می توانــد، مدیریــت کنــد. 
وی افــزود: سســتی برخــی مدیــران اســتان، ارزش کار دیگــران 
را بــرای کار و تــاش تحت الشــعاع قــرار داده اســت. ســلیمانی 
دشــتکی تصریــح کــرد: در دولــت یازدهــم بــا دســت خالــی و 
کمبــود اعتبــار در بخش هــای مختلــف از جملــه زیرســاخت ها 

و عمران فعالیت های زیادی انجام شده است.

افزایش 35 درصدی اعتبارات تملکی 
دارایی شهرستان فالورجان

فرمانــدار فاورجــان گفــت: اعتبــارات تملکــی دارایــی شهرســتان 
ــال  ــون ری ــزار میلی فاورجــان در ســال جــاری یکصــد و 68 ه
ــته،  ــال گذش ــارات س ــه اعتب ــبت ب ــم نس ــن رق ــه ای ــت ک اس

ــد.  ــان می ده ــدی را نش ــش 35 درص افزای
اعتبــارات طبــق  اینکــه توزیــع  بیــان  بــا  اصغــر هدایــت 
دســتورالعمل ســازمان مدیریــت در قالــب قانــون بودجــه 
ســنواتی بــا توجــه بــه اولویت هــا و نیازهــای شهرســتان 
افــزود:  می یابــد،  تخصیــص  هــدف  دســتگاه های  بــه 
ــازی ــتایی، راه و شهرس ــهری و روس ــاب ش  ادارات آب و فاض

میــراث  و  مســکن  بنیــاد  کشــاورزی،  آموزش وپــرورش، 
ــه نهادهــای در  ــع دســتی شهرســتان، از جمل فرهنگــی و صنای
ــروژه  ــد و 6 پ ــت از یکص ــتند. هدای ــرح هس ــن ط ــت ای اولوی
ــان  ــت در فاورج ــه دول ــا هفت ــان ب ــرداری همزم ــل بهره ب قاب
خبــر داد و گفــت: ایــن طرح هــا شــامل 2 مدرســه زهــره 
بنیانیــان شــهر کلیشــاد، مدرســه دکتــر قفقــازی فاورجــان، 2 
ــدان  ــهروفیروزان، می ــتاهای س ــت در روس ــرح برک ــه ط مدرس
آب نیــل شــهر بهــاران و زفــره، آبیــاری تحــت فشــار در اراضــی 
شــهر قهدریجــان و روســتاهای مهرانجــان کافشــان و گارماســه 
ــور  ــران و مح ــه پیربک ــارک ب ــور خوانس ــر مح ــفالت معاب آس
امامــزاده ســید محمــد واقــع در قهدریجــان به ســمت پمــپ گاز 
ــوری و افزایــش  ــر ن ــرداری از طرح هــای فیب ــن شــهر، بهره ب ای
ســرعت اینترنــت، ســاماندهی ترمینــال فاورجــان اســت کــه بــا 
صــرف اعتبــار 393 هــزار و 300 میلیــون ریــال بــه بهره بــرداری 

می رســد.
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آگهی ابالغ
9409986825301291شماره  پرونده:  9510106825305558شماره  اباغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 941430 تاریخ تنظیم: 1395/06/01 خواهان / شاکی حمید تحسیری   
دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم کیانا نجفی و ایمان چوبین و بهرام چوبین و زهرا 
رمضانی   به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان- طبقه اول  اتاق 121 ارجاع و به کاسه  9409986825301291ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/07/11 و ساعت 08:45تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از 
نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 16469/م الف 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 31دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – اسماعیل 

صادقی هاردنگی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  بیگلری    طاهره  خواهان  کاسه862/95  پرونده  خصوص  در 
وانت 13- پیکان  یکدستگاه خودروی  انتقال سند  به  الزام خوانده دعوی  بر:تقاضای 

578 و 68 مقوم به مبلغ 35/000/000 ریال به طرفیت سهراب عسگری قلعه اخاصی   
تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز....... مورخ 95/7/11ساعت 9:30 تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق شمالی چهارراه نیکبخت  مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 14279/م الف 

مدیر دفتر شعبه 33مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 950105خواهان جدید اختر جو  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  
به طرفیت رسول عبدی خجسته  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز......... 
بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده   9/30 95/7/12ساعت  مورخ 
در  مراتب  دادرسی مدنی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 16422/م الف 

مدیر دفتر شعبه 11مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ

9509980351200062شماره  پرونده:  9510100351206373شماره  اباغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 950066تاریخ تنظیم: 1395/05/31 خواهان / شاکی مرتضی بهرام دریا 
بیگی    دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم رضا زندی پور  و حسین کراچی هفدانی و 
بهرام معینی    به خواسته اعام بطان معامله و مطالبه خسارت دادرسی   تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت 
به  و  ارجاع   120 شماره   اتاق    1 طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  ساختمان   –
کاسه  9509980351200062ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/07/12 و ساعت 
درخواست  و  متهم    / خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  09:00تعیین شده 

خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 16482/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 12دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – علی فاتحی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 554/95خواهان مهران فاتحی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه  
مورخ  روز.........  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  ایرج    فرهاد  طرفیت  به 
95/7/12ساعت 4 عصر  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
ابتدای خیابان  از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان  تا خوانده قبل  منتشر 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود.
شماره: 16439/م الف 

مدیر دفتر شعبه 24مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ

9509986825300263شماره  پرونده:  9510106825305502شماره  اباغیه:  شماره 
مهدی کامکار  شاکی   / خواهان   1395/05/03 تنظیم:  950351تاریخ  شعبه:  بایگانی 
هفشنجانی     دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم مسعود کاوه و شهرام ساعدی   
به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی   
به  نموده که جهت رسیدگی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه اول  اتاق 121 ارجاع 
 1395/07/06 آن  رسیدگی  وقت  به کاسه  9509986825300263ثبت گردیده که  و 
و  متهم    / خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  11:30تعیین  ساعت  و 
دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  / شاکی   درخواست خواهان 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
حقوقی  عمومی  31دادگاه  شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر   مدیر  الف  16471/م  شماره: 

شهرستان اصفهان – اسماعیل صادقی هاردنگی 
آگهی ابالغ

9409980350400555شماره  پرونده:  9510100370601334شماره  اباغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 950089تاریخ تنظیم: 1395/04/23 تجدید نظر خواهان ظهراب ظهرابی 
بابادی  دادخواستی به طرفیت تجدید نظر خواندگان آقای احمد رضا انصاری و خانم 
مهر سیما  انصاری   به خواسته تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه 94/9/9-9401510 
صادره از شعبه 4دادگاه حقوقی اصفهان و الزام به تنظیم سند رسمی ملک    تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان استان  اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 21 دادگاه 
تجدید نظر استان  اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال – چهارراه نظر  – مجتمع 
دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان  ارجاع و به کاسه  9409980350400555ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/07/06 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست تجدید نظر نظرخواهان   و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا تجدید نظر خواندگان  
پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 
در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 12402/م الف مدیر دفتر شعبه 

21دادگاه تجدید نظر استان  اصفهان – سیمین حاج هاشمی  

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510420350600209 شماره پرونده: 9409980350600952

له  محکوم  مشخصات   1395/05/31 تنظیم:  941067تاریخ   : شعبه  بایگانی  شماره 
 – اصفهان  نشانی:  هوشنگ    پدر:  نام  : گودرزی  خانوادگی  نام  :سام  نام   1 ردیف 
رباط اول – کوی استادشهریار – بر مادی شاه پسند – ساختمان فراز ط 5 کدپستی 
8139895696 کدملی : 1930041470 همراه 09131213731 مشخصات محکوم علیه 
ردیف 1- نام: فریدون    نام خانوادگی : موزرمنی نام پدر : رضا   نشانی: مجهول المکان  
دادنامه  شماره  و   -  -  - حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه  به:  محکوم 
--- 9509970350600258 – مورخ – 95/02/12 ---- شعبه شش حقوقی اصفهان 
--- محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ --- سیصد و هشتاد میلیون ریال 
ریال  پنجاه هزار  و  یکصد  و  میلیون  دوازده  مبلغ  پرداخت  نیز  و  اصل خواسته  بعنوان 
از تاریخ مطالبه و تقدیم  بابت خسارات دادرسی و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه 
دادخواست – )1394/9/24( – تا هنگام پرداخت به در حق محکوم له و پرداخت حق 
االجرا در حق صندوق دولت . رای صادره غیابی می باشد. محکوم علیه مکلف است 
از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون 
اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
به  از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار  از زمان یک سال  قبل  مذکور 
مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. 
) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394( 
شماره: 16492/ م الف 

 مدیر دفتر شعبه ششم حقوقی  اصفهان - - فانی   
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 1275/94خواهان مهران فاتحی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  
مبلغ 35000000 بابت یک فقره چک به طرفیت عباس پایسته   تقدیم نموده است .وقت 
با  است.  تعیین گردیده  3/30 عصر  95/7/12ساعت  مورخ  روز.........  برای  رسیدگی 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 16440/م الف 

مدیر دفتر شعبه 24مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
اخطار اجرائی

ابراهیم شغل  پدر:  نام  عبدالهی  نام خانوادگی:  نام: موسی  علیه:  مشخصات محکوم 
نام  مریم  نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  آزاد   :
خانوادگی: احمد پور ترکمانی  نام پدر: نادر شغل : خانه دار  نشانی محل اقامت: خ 

امام خمینی، روبروی تابلو خانه  اصفهان محله لمجیر خ بعثت کوچه مهدیه پاک 27
 محکوم به:

شهرستان  اختاف  حل  شورای   4 حوزه    95/3/3 تاریخ   161 شماره  رای  موجب  به 
اصفهان  که قطعیت یافته است. 

محکوم علیه محکوم است به:
پرداخت پنج میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان بابت نفقه معوقه زوجه از مورخه ی  
94/1/1 لغایت 95/2/31 صدور حکم بانضمام مبلغ 732/500 ریال هزینه دادرسی و 

یکصد هزار تومان هزینه کارشناسی بانضمام نیم عشر در حق دولت.
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام 
نماید.شماره: 16410 / م الف دفتر شعبه چهارم  مجتمع شماره یک شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: اعظم  نام خانوادگی: ایران شاهی  نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: فریدون نام خانوادگی: صادقی  نام پدر: 
ساختمان  خمینی-  امام  خ  اصفهان  اقامت:  محل  نشانی  پخش    : شغل  رجبعلی 

الماس-طبقه 5 واحد 503 بهداشتی نگین  
 محکوم به:

به موجب رای شماره 508 تاریخ 93/4/1  حوزه  14 شورای حل اختاف شهرستان 
اصفهان  که قطعیت یافته است. 

محکوم علیه محکوم است به:
پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال  بابت وجه چک به شماره ی  ) 322145( به عهده 
بانک سپه و یکصد و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
له  اجرای حکم در حق محکوم  تاریخ  تا  تاریخ سررسید چک موصوف ) 92/4/30( 

صادر و نیم عشر حق االجرا.
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام 
اختاف  دو شورای حل  دفتر شعبه 14 مجتمع شماره  الف  م   /  16411 نماید.شماره: 

شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 950254خواهان زهرا نصر ازادانی  با وکالت امیر ایثاری فرد   
.وقت  است  نموده  تقدیم  موالیی    به طرفیت مجتبی  بر:مطالبه   مبنی  دادخواستی 
رسیدگی برای روز......... مورخ 95/7/13ساعت 8/30 صبح  تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی – چهارراه وکا - مجتمع شورای حل 
اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 16402/م الف 

مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
برگ اخطاریه 

مجهول   : نشانی  یحیی  پدر: سید  نام  ابوالقاسم شاهرخی  خانوادگی سید  نام  و  نام 
المکان محل حضور شعبه 2شورای حل اختاف اصفهان واقع در خ ارباب وقت حضور 
یکشنبه پس از نشر آگهی ساعت صبح علت حضور : مطالبه نفقه:  جهت رویت نظریه 
کارشناسی به شعبه مراجعه نمایید. شماره : 16390/ م الف دفتر شعبه دوم مجتمع 

شماره یک شورای حل اختاف اصفهان



حتما بخوانید!
5مهران مدیری درباره »ساعت 5 عصر« ... شنبه  6  شهریورماه  1395
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ــی از  ــتویی یک ــز پرس ــه پروی ــه گفت ــیدی ب داود رش
پنــج تــن بازیگــری ایــران بــود؛ نســل بی تکــرار 
بازیگــران ایــران، یعنــی انتظامــی، مشــایخی، کشــاورز 
نصیریــان و رشــیدی، حــاال یکــی از ســتون های خــود 
ــان  ــه آنچن ــوس ک ــد افس ــت. ص ــت داده اس را از دس
ــتفاده  ــزرگ اس ــرد ب ــن م ــتیم از ای ــد نتوانس ــه بای ک
ــه از او  ــا جــای بســی خوشــحالی اســت ک ــم. ام کنی
میراثــی گرانبهــا بــه جــا مانــده کــه تــا ابــد در هنــر ایــن 

ــید. ــد درخش ــرزمین خواه س
ــر  ــی اســت کــه عــاوه ب ــه هنرمندان  رشــیدی از جمل
ــر ــون و تئات ــری در ســه عرصــه ســینما، تلویزی  بازیگ

در مقــام کارگــردان در عرصــه تئاتــر نیــز فعالیــت کــرده 
 و همچنیــن بــه عنــوان مترجــم، نمایشــنامه هایی 

را ترجمه کرده است.
 رشــیدی در تیرمــاه ســال 1312 در تهــران متولــد شــد 
و بــه دلیــل شــغل پــدر ســال های تحصیــل را خــارج 
از ایــران گذرانــد. وی در ترکیــه و پاریــس تحصیــل کرد 
و دوره تحصیــات دانشــگاهی را در ژنــو گذرانــد. ایــن 
بازیگــر ســال ها بــا احتــرام برومنــد زندگــی مشــترک 
خــود را پیــش بــرد و لیلــی رشــیدی و فرهاد رشــیدی، 

فرزنــدان ایــن دو هنرمنــد محســوب می شــوند.
  تئاتر

داود رشــیدی از هنرمندانــی اســت کــه بــرای ورود 
ــر  ــی از دروازه تئات ــگی و کارگردان ــه هنرپیش ــه عرص ب
 عبــور کــرد. ایــن بازیگــر پیشکســوت در ســال 1343

ــو در رشــته های  ــات خــود را در ژن ــه تحصی ــی ک زمان
ــود  ــان رســانده ب ــه پای ــر ب ــی و بازیگــری تئات کارگردان
ــت  ــد. او در گام نخس ــران ش ــر در ای ــای هن وارد دنی
ــگ  ــه وزارت فرهن ــته ب ــان وابس ــر آن زم در اداره تئات
و هنــر اســتخدام شــد و یکــی از نخســتین اقدامــات 
ــود؛ گروهــی  ــر امــروز ب جــدی او، تشــکیل گــروه تئات
کــه چهره هــای شــاخصی چــون پرویــز فنــی زاده 
داریــوش فرهنــگ، مهــدی هاشــمی، فهیمــه راســتکار، 
ســیاوش طهمــورث، مرضیــه برومنــد و ... در آن رشــد 

ــتند. ــری گام برداش ــد و در کار هن کردن
  سینما

رشــیدی پــس از آنکــه تجربیاتــی در دنیــای تئاتــر بــه 
ــر دهــه 40  ــد اغلــب بازیگــران تئات دســت آورد، همانن
پــا بــه دنیــای ســینما هــم گذاشــت. او در ابتــدای راه 
ــه«  ــرار از تل ــی چــون جــال مقــدم در »ف ــا کارگردان ب
ــه او  ــی ک ــتین فیلم های ــه نخس ــد. از جمل ــراه ش هم
ــه  ــرز« ب ــرد،  »م ــا ک ــاب ایف ــد از انق در ســال های بع
ــوان  ــه عن ــه ب ــود ک ــدری ب ــید حی ــی جمش کارگردان
ــدس محســوب  ــاع  مق ــا موضــوع دف ــم ب ــن فیل اولی
ــل  ــزه«، مقاب ــازی در »جای ــا ب می شــود. او در ادامــه ب
ــکاری  ــن هم ــت و ای ــژاد رف ــا داودن ــن علیرض  دوربی
را در فیلم هایــی چــون »خانــه عنکبــوت« و »ماقــات 

بــا طوطــی« هــم ادامــه داد. ایــن بازیگــر کــه از 
ــاد علــی حاتمــی محســوب  همراهــان قدیمــی زنده ی
ــرد  ــی ک ــم نقش آفرین ــک« ه ــد، در »کمال المل می ش
ــران روزگار  ــردان در »طه ــن کارگ ــن ای ــل دوربی و مقاب
ــی مهرشــاد  ــه کارگردان ــان« ب ــت. »اکبات ــو« هــم رف ن
کارخانــی از آخریــن نقش آفرینی هــای رشــیدی در 
ــول  ــه محص ــی ک ــود؛ فیلم ــوب می ش ــینما محس س

ــت. ــال 1390 اس س
  تلویزیون

ــر را آغــاز کــرد  پــس از آنکــه داود رشــیدی کار در تئات
در ســال 1352 از اداره تئاتــر بــه تلویزیــون ملــی 
ــا  ــروه نمایش ه ــت گ ــت و در ســمت مدیری ــران رف ای
ــد.  ــه کار ش ــغول ب ــازمان مش ــرگرمی های آن س و س
 غیــر از ایــن مســئولیت کــه چنــدان هــم ادامــه نیافــت
رشــیدی، بــه عنــوان بازیگــر در قــاب تلویزیــون جــای 
ــود  ــای خ ــان ترین نقش ه ــی از درخش ــت و یک  گرف
را در تلویزیــون، بــا بــازی در مجموعــه »هزاردســتان« 

بــه کارگردانــی علــی حاتمــی بــر جــای گذاشــت.
 او در نقــش مفّتــش شش انگشــتی، توانســت یکــی 
ــد.  ــق کن ــون را خل ــدگار تلویزی ــخصیت های مان از ش
عشــق«  »والیــت  پهلــوی«،   »کاه  »مختارنامــه«، 
و »امــام علــی«، از جملــه ســریال های بــا بــازی 
رشــیدی هســتند. در کنــار این هــا او تله تئاترهــای 
فراوانــی را کار کــرد کــه همــه آن هــا از میــراث ارزشــمند 
ــد. از  ــمار می آی ــه ش ــران ب ــری ای ــون و بازیگ تلویزی
ــادگار  ــه ی ــز ب ــه نی ــنامه و ترجم ــا نمایش ــان ده ه ایش

ــاد. ــش ش ــت. روح ــده اس مان

یکی از ستون های پنج تن بازیگری، پرواز کرد

داود رشیدی، بازیگر بی تکرار

مهــران مدیــری عصــر پنجشــنبه، 4 شــهریورماه در 
ــاخت  ــات س ــانه از مقدم ــی رس ــا اهال ــتی ب نشس
ــاعت  ــام »س ــا ن ــود ب ــینمایی خ ــم س ــن فیل اولی
ــت  ــن نشس ــه ای ــه البت ــت ک ــخن گف ــر« س 5 عص
همــراه  هــم  توجهــی  جالــب  حاشــیه های   بــا 

بود. 
چگونگــی  دربــاره  مدیــری  مهــران 
 5 »ســاعت  ســوژه  بــه  رســیدن 
ــود کــه  عصــر« گفــت: مــن ۸ ســال ب
ســینمایی  فیلــم  داشــتم  تصمیــم 
بــه دالیلــی  بــار  امــا هــر  بســازم؛ 
پیشــنهادهای  دوســتان  نمی شــد. 
امــا  می دادنــد،  وسوســه برانگیزی 

ــه بســازم. در  ــم نمی شــد ک ــاز ه ــود ب ــن وج ــا ای ب
ــه  ــی ک ــم در دو ماه ــم گرفت ــال تصمی ــت امس نهای
ــم  ــک فیل ــط نمی شــود ی ــی« ضب ــه »دور هم برنام

بســازم.  ســینمایی 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــردان ب ــنده و کارگ ــن نویس ای
ایــده ایــن فیلــم مربــوط بــه 3 ســال پیــش 

عصــر«   5 قصــه »ســاعت  بیــان کــرد:  اســت 
روایت کننــده مشــکاتی اســت کــه بــرای همــه 
مــا در تهــران پیــش می آیــد، ولــی گویــی بــه 
 آن هــا عــادت کرده ایــم و همــواره بــا آن هــا زندگــی 

می کنیم.
ــا را متوجــه  ــم م ــن فیل ــزود: ای  وی اف
چــه  مــا  پیرامــون  کــه  می کنــد 
کــه  همان طــور  می افتــد.  اتفاقاتــی 
ــخصیت  ــم ش ــت« گفت ــه »هف در برنام
اســت  فــردی  فیلــم  ایــن  اصلــی 
ــک  ــر از ی ــاعت 5 عص ــا س ــد ت ــه بای ک
ــله  ــک سلس ــا ی ــرد، ام ــا بگی ــر امض نف
اتفاقــات عجیــب و غریــب می افتــد 

کــه البتــه عجیــب و غریــب هــم نیســت.
 ایــن فیلــم یــک نقطــه صفــر تــا صــد دارد کــه بــه 
مــا نشــان می دهــد چگونــه اتفاقــات بزرگ تــر 
ــی از  ــه خیل ــم ک ــد بگوی ــم بای ــن را ه ــود. ای می ش
ــد،  ــی می افت ــخصیت اصل ــرای ش ــه ب ــی ک اتفاقات

اجتناب ناپذیــر اســت. ربیــع

مهران مدیری درباره »ساعت ۵ عصر« گفت
کارگــردان فیلــم »ســایه های مــوازی« معتقــد 
بــا  فیلمــش  اکــران  همزمانــی  کــه  اســت 
ــالن های  ــداد س ــود تع ــث می ش ــنده«، باع »فروش
از  بســیاری  چــون  باشــند؛  داشــته  را  کمتــری 
آخریــن  اکــران  بــه  عاقه منــد  ســینماداران 

ــتند.  ــادی هس ــر فره ــاخته ی اصغ س
بــه  مــوازی«  فیلــم  »ســایه های 
کارگردانــی اصغــر نعیمــی که ســال 93 
تولیــد شــده، قــرار اســت از 10 شــهریور 
و شــاید هــم 17 شــهریور در ســینماها 
بــه نمایــش درآیــد و چنــد شــبی 
اســت پخــش تیزرهــای تلویزیونــی 
ــم  ــن فیل ــت. ای ــده اس ــروع ش آن ش

 بــا بــازی ابوالفضــل پورعــرب،  شــهاب حســینی 
ــه  ــت ک ــقانه اس ــی عاش ــن پور، درام ــمیرا حس و س

ــده.  ــه ش ــا تهی ــن توکل نی ــی و حس ــط عل توس
او همچنیــن دربــاره  انتخــاب بازیگــران فیلــم خــود 
ــاب  ــی را انتخ ــم بازیگران ــن فیل ــت: در ای ــم گف ه
ــه  ــد؛ ب ــناخت دارن ــا ش ــردم از آن ه ــه م ــم ک کردی

ــرب  ــل پورع ــینی و ابوالفض ــهاب حس ــوص ش خص
پذیرفته شــده  و  مقبــول  مــردم  جانــب  از  کــه 
ــی  ــته بازیگران ــرب از آن دس ــای پورع ــتند. آق هس
ــد و جــزو  ــک نســل از او خاطــره دارن ــه ی اســت ک
ــد.  ــه حســاب می آی بازیگــران خاطره ســاز ســینما ب
ــق  ــر موف ــم بازیگ ــینی ه ــهاب حس ش
حــال حاضــر سینماســت و فکــر کردیــم 
و  بدیــع  می توانــد  دو  ایــن  حضــور 
ــع  ــد. در واق ــب باش ــردم جال ــرای م ب
ــازی دو سوپراســتار  ــردم ب احســاس ک
ــد جــذاب  ــاوت می توان از دو نســل متف
ــن در  ــش از ای ــا پی ــون آن ه ــد؛ چ باش
ــد.  ــرده بودن ــازی نک ــر ب ــل یکدیگ مقاب
نعیمــی در پایــان دربــاره   تأثیــر موفقیــت »شــهرزاد« 
شــهاب  بــرای  فیلــم کــن  جشــنواره  جایــزه  و 
»ســایه های  از  عمومــی  اســتقبال  در  حســینی 
اتفــاق بیفتــد  ایــن   مــوازی« گفــت: امیــدوارم 
و ایــن موفقیت هــا در دیــده شــدن فیلــم هــم 

ــنا ــذارد. ایس ــر بگ تأثی

فعالیت هــای  روایتگــری  بــا  - مســتند مهاجــر   
ــد.  ــش در آم ــه نمای ــان ب ــون در اصفه ــپ فاطمی  تی
 تیــپ فاطمیــون از افاغنــه شــیعه مقیــم ایــران 
و ســوریه اســت کــه بــرای دفــاع از حریــم اهــل بیــت 
و مبــارزه بــا دشــمنان اســام از ســال 90 شــروع بــه 

فعالیــت کــرده اســت.
ــر انتشــارات  ــر کل نظــارت ب ــورا حق پرســت، مدی - ن
کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان، از 
ــی  ــای موضوع ــاس ارزیابی ه ــر اس ــاب ب ــار کت انتش
مخاطــب و تمرکــز بــر چــاپ آثــاری بــا موضوع هــای 
کارهــای  اجتماعــی،  اخــاق  زیســت،  محیــط 
اخیــر  ســال  ســه  در  طنــز  و  علمــی   ســرگرمی 

خبر داد.
ــان«  ــار مهرب ــاد ی ــنواره »ی ــن دوره جش - چهاردهمی
بــا هــدف گســترش فرهنــگ کتابخوانــی برگــزار 
حضــور  بــرای  عاقه منــد  ناشــران   می شــود. 
و مشــارکت در ایــن جشــنواره می تواننــد تــا 15 
شــهریور بــا مطالعــه فراخــوان در پایــگاه رســمی 
 www.yym.ir چهاردهمیــن جشــنواره بــه نشــانی

ثبت نــام کننــد.
- منیــژه حکمــت گفــت: بعــد از عمــل جراحــی 
بهتــر  عمومــی ام  وضعیــت  روزهــا  ایــن  قلــب 
ــن  ــتم. ای ــان هس ــت درم ــان تح ــا همچن ــده، ام ش
ــش  ــدی پی ــه چن ــینما ک ــردان س ــده و کارگ تهیه کنن
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــرار گرف ــب ق ــاز قل ــل ب ــت عم تح
ــی روم  ــتان م ــه بیمارس ــی ب ــرای فیزیوتراپ ــر روز ب ه
ــم؛  ــام می ده ــز انج ــی را نی ــای مخصوص و ورزش ه
ــی  ــت راض ــم از وضعی ــک معالج ــبختانه پزش خوش
ــا  ــم ت ــر باش ــت نظ ــد تح ــان بای ــا همچن ــت. ام اس
ــادی  ــی ع ــه زندگ ــدوارم ب ــه امی ــده ک ــاه آین ــک م  ی

برگردم.
- محمدعلــی آذرشــب، نویســنده و مترجــم ادبیــات 
ــوزه  ــم در ح ــر بخواهی ــا اگ ــد: عموم ــرب، می گوی ع
 ادبیــات در مقابــل عرب هــا بــه چیــزی افتخــار کنیــم

همان آثار قدیم و ادبیات کاسیک است.
- »آلبرتــو بارابــار«، دبیــر جشــنواره فیلــم ونیــز 
اعــام کــرد کــه مراســم ضیافــت شــام و جشــنی کــه 
ــد« در روز  ــم »الال لن ــود پــس از نمایــش فیل ــرار ب ق
ــه  ــزار شــود، ب ــداد ســینمایی برگ ــن روی ــه ای افتتاحی
ــو  ــا لغ ــه در ایتالی ــان زلزل ــا قربانی ــدردی ب ــل هم دلی

شــده اســت.
ــارن  ــی »م ــه کارگردان ــن« ب ــی اردم ــدی »تون - کم
اِده«، بــه عنــوان نماینــده ســینمای آلمــان در شــاخه 

ــد. ــاب ش ــکار انتخ ــی اس ــای غیرانگلیس فیلم ه
- نمایــش »اعترافــات ســلفی« تــا 12 شــهریور 
اصفهــان فرشــچیان  فرهنگی هنــری   در مجموعــه 

 هــر شــب ســاعت 20 و 30 دقیقــه اجــرا خواهــد 
شد.

 ملک محمد مسعودی، پیشکسوت موسیقی اصفهان:
 موسیقی مقامی، شاخصه و ساختار خود 

را از دست داده است
کیمیای وطن  ملک محمــد مســعودی، پیشکســوت 
موســیقی گفــت: موســیقی مقامــی ما 
ــوع شــعر و موســیقی خــود  امــروز دچــار تداخــل در ن
شــده کــه ایــن موضــوع شــاخصه و ســاختار آن را دچــار 
خدشــه کــرده اســت. ملک محمــد مســعودی در پاســخ 
بــه ســؤالی دربــاره کیفیــت موســیقی مقامــی ایــران در 
موســیقی  داشــت:  اظهــار  ایران زمیــن  نقطه نقطــه 
مقامــی ایــران، ماننــد موســیقی همــه جــای دنیاســت 
ــا  ــر موســیقی مقامــی بن ــه فندانســیون موســیقی ب ک
چهارمحــال  اســتان  دســتگاه های  و  شــده   نهــاده 
ــچ  ــوا و ... هی ــگاه و ن ــت پنج ــد راس ــاری مانن و بختی
ــا ایــن  ــدارد. ب ــا دســتگاه های نواحــی دیگــر ن فرقــی ب
 حــال، در بیشــتر مناطــق، مــواردی ماننــد ســازبندی ها

نت هــای زینتــی، خواندن هــا و لهجه هــا متفــاوت 
اســت. وی افــزود: بــه عنــوان مثــال در دســتگاه 
همایــون وقتــی بــا گوشــه ای بــه نــام شوشــتری 
ــم ــال کنی ــم آن را دنب ــم و می خواهی ــورد می کنی  برخ
ــن  ــم و از ای ــه کنی ــی مراجع ــیقی مقام ــه موس ــد ب بای
ــا  ــتر ب ــن آواز را در شوش ــویم ای ــه می ش ــق متوج طری

گویش مخصوص به خودشان می خوانند. 
ایــن پیشکســوت موســیقی مقامــی تصریــح کــرد: این 
نــوع موســیقی در ادامــه بــه مــرور تبدیــل بــه ُنــت شــد 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــا راه یاف ــتگاه های م ــه دس و ب
ــدا  ــتگاهی ج ــیقی دس ــا از موس ــی م ــیقی مقام موس
ــده  ــد نوازن ــه می خواهن ــی ک ــع آن های ــت. در واق نیس
ــیقی  ــی و موس ــیقی مقام ــد موس ــند، بای ــی باش خوب
ــه خوبــی بشناســند. مســعودی  منطقــه خودشــان را ب
بــا بیــان اینکــه اهالــی هنــر بایــد بــه موســیقی مقامــی 
ــیقی  ــفانه موس ــت: متأس ــار داش ــد، اظه ــیدگی کنن رس
مقامــی مــا امــروز در حــال حاضــر دچــار تداخــل شــده 
اســت؛ بــه عنــوان مثــال موســیقی شــمال را بــا شــعر 
بختیــاری درمی آمیزنــد یــا موســیقی ترکــی را بــا شــعر 
شــمالی ترکیــب می کننــد؛ این ترکیــب از نظــر فرهنگی 
ــاخصه  ــات، ش ــن اتفاق ــا ای ــرا ب ــت؛ زی ــب نیس  مناس
و بنیــان موســیقی مقامــی مــا بــه هــم خــورده اســت. 
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــدام س ــه اق ــاره ب ــا اش وی ب
شــهرداری اصفهــان در اجــرای جشــنواره موســیقی 
ــیقی  ــا موس ــردم ب ــنایی م ــر آن در آش ــی و تأثی مقام
ــی اضافــه کــرد: ایــن اقــدام ســازمان، کار بســیار  محل
خوبــی اســت و خوشــحال هســتیم کــه جشــنواره 
موســیقی مقامــی اصفهــان بــا کیفیــت جالــب توجهــی 
برگــزار شــد. امیــدوار هســتم کــه در ادامــه نیــز 
ــته  ــه داش ــان ادام ــن در اصفه ــر ای ــی نظی فعالیت های

ــد. باش

»سایه های موازی«، تحت تأثیر »فروشنده«

گواهی  حصروراثت
خانم زهرا ضیائی   بشناسنامه شماره 453باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه در خواستی بشماره 95/۸56تقدیم این شورا نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان عزیزاله ضیائی      بشناسنامه شماره 29در تاریخ 
از 1- فرانک ضیائی       95/5/3در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند 
فرزند عزیز اله    شماره شناسنامه  1551نسبت با متوفی فرزند  2- زهرا ضیائی   
فرزندعزیز اله   شماره شناسنامه 453 نسبت با متوفی فرزند 3- طاهره ابراهیمی 
سهر فروزانی   فرزند اکبر  شماره شناسنامه 9 نسبت با متوفی همسر  پس از 
هر  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  را  مزبور  خواست  در  قانونی  تشریفات 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای 

حل اختاف شعبه اول خانواده و امور حسبی
آگهی مزایده اموال منقول

اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره  
940503 اجرائی  موضوع علیه آقای رضا متعمدی سده   و له آقای شهیاد مولویان   
در تاریخ 95/7/5 به منظور فروش سه  دانگ از یکدستگاه کامیون کشنده سیستم 
ماک تیپ آردی 6۸5 – اس مدل 1975 رنگ قرمز روغنی شماره انتظامی 277 
ع 33 – ایران13 شماره موتور t6755b3640 شماره شاسی 00۸247 تعداد محور 
3 تعداد چرخ ده تعداد سیلندر6 ظرفیت 96 تن نوع سوخت گازوئیل  از ساعت 
10 الی 11 صبح جلسه مزایده در در دفتر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی 
اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی  نماید.  برگزار  فاورجان اطاق 22۸ 
. متقاضیان خرید می  ارزیابی شده است  به مبلغ 200/000/000 ریال  دادگستری 
توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع 
شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی 
می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده 

را همراه داشته باشند. مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی فاورجان
آگهی مزایده اموال منقول

پرونده شماره   در  دارد  نظر  در  دادگاه حقوقی فاورجان  اول  احکام شعبه  اجرای 
95013۸ اجرائی  موضوع علیه شرکت تکافو  و له ابراهیم محمد قلی تبار   در تاریخ 
لیفتراک سهند مدل dv /744 دیزلی  به منظور فروش یک دستگاه   95/6/27
ظرفیت 3 تن و حداکثر ارتفاع دکل 3 متر با دوجک هیدرولیک و باالبر کشویی و با 
شاخکهای سالم ،الستیک جلو و عقب سالم و سیستم هدرولیک موتور وگریبکس 
نسبتا سالم   از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در در دفتر اجرای احکام 
شعبه اول دادگاه حقوقی فاورجان اطاق 22۸ برگزار نماید. اموال موضوع مزایده 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 170/000/000 ریال ارزیابی شده است 
. متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از 
برنده کسی  و  ارزیابی شده شروع  از قیمت  اموال مطلع شوند. مزایده  موقعیت 
است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده 
برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل 
ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند. شماره : 356/ م الف مدیر 

اجرای احکام شعبه اول  دادگاه حقوقی فاورجان
آگهی مزایده اموال منقول

اجرای احکام دادگستری فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره 394/95 موضوع 
علیه : شرکت آذر فلزان و له آقای یوسف اسدالهی در تاریخ 95/6/24 به منظور 
فروش یک دستگاه جراثقال سقفی کارگاهی تک پل چهار کاره دست دوم زرد 
رنگ ساخت شرکت آذر فلزات با مشخصات مندرج در پرونده از ساعت 10 الی 11 
صبح جلسه مزایده در محل دادگستری فاورجان دفتر اجرای احکام ) اطاق شماره 
229 برگزار نماید.اموال موضوع مزایده جراثقال سقفی برابر نظر کارشناس رسمی 
داوطلبین  است  ارزیابی گردیده  ریال  میلیون  بیست  و  صد  مبلغ  به  دادگستری 

خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجرای احکام از موقعیت 
اموال مطلع و مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و 
کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد)10 %( قیمت 

ارزیابی شده را همراه داشته باشند.%مدیر اجرای احکام دادگستری فاورجان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ قطعه زمین   به مساحت 63551/7۸ 
متر مربع به شماره پاک 2701  فرعی از پاک 49 اصلی واقع در جزاوند بخش 
یک قمصر  که طبق پرونده ثبتی بنام آقای محمدمحسن  فیضی و شرکت تعاونی 
مهر آوران  در جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا 
نامبرده تحدید حدود  بدستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای 
انجام  و  در محل شروع  در ساعت ۸ صبح  تاریخ 1395/7/25  در  ملک مرقوم 
بعد  بروز  تحدید حدود  عملیات  تعطیلی  روز  با  در صورت مصادف  و  خواهد شد 

موکول خواهد شد. 
و  روز  در  شود که  می  اخطار  مالکین  و  مجاورین  بکلیه  آگهی  این  بموجب  لذا 
طبق  اماک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  شوند  حاضر  محل  در  مقرر  ساعت 
تا سی روز پذیرفته خواهد  تاریخ صورتمجلس تحدیدی  از  ماده 20 قانون ثبت  
شد. طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ، 
معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
باین  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  به مرجع  ذیصاح قضایی گواهی  دادخواست 
اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار : 95/6/6شماره : ۸۸3/ م الف رئیس اداره ثبت 

اسناد و اماک قمصر 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ قطعه زمین   به مساحت 51555/۸2 
متر مربع به شماره پاک 2700  فرعی از پاک 49 اصلی واقع در جزاوند جزء 
بخش یک قمصر  که طبق پرونده ثبتی بنام آقای محمد محسن فیضی و شرکت 
بعمل  ثبت  متقاضی  عدم حضور  بعلت  است  ثبت  در جریان  آوران   مهر  تعاونی 
نیامده بنا بدستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید 
و  تاریخ 1395/7/25 در ساعت ۸ صبح در محل شروع  در  حدود ملک مرقوم 
انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود بروز 

بعد موکول خواهد شد. 
و  روز  در  شود که  می  اخطار  مالکین  و  مجاورین  بکلیه  آگهی  این  بموجب  لذا 
طبق  اماک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  شوند  حاضر  محل  در  مقرر  ساعت 
تا سی روز پذیرفته خواهد  تاریخ صورتمجلس تحدیدی  از  ماده 20 قانون ثبت  
شد. طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ، 
معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مرجع  ذیصاح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و باین اداره 
تسلیم نماید. تاریخ انتشار : 1395/6/6شماره : ۸۸4/ م الف رئیس اداره ثبت 

اسناد و اماک قمصر 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ قطعه زمین   به مساحت 369/14 متر 
مربع به شماره پاک 307  فرعی از پاک 50 اصلی واقع در مازگان جزء بخش 
یک حوزه یک ثبتی قمصر   که طبق پرونده ثبتی بنام آقای پویا توفیقی قمصری 
فرزند ذکرهللا  در جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده 
بنا بدستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
انجام  و  در محل شروع  در ساعت ۸ صبح  تاریخ 1395/7/25  در  ملک مرقوم 
بعد  بروز  تحدید حدود  عملیات  تعطیلی  روز  با  در صورت مصادف  و  خواهد شد 

موکول خواهد شد. 
و  روز  در  شود که  می  اخطار  مالکین  و  مجاورین  بکلیه  آگهی  این  بموجب  لذا 
طبق  اماک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  شوند  حاضر  محل  در  مقرر  ساعت 

تا سی روز پذیرفته خواهد  تاریخ صورتمجلس تحدیدی  از  ماده 20 قانون ثبت  
شد. طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ، 
معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
باین  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  به مرجع  ذیصاح قضایی گواهی  دادخواست 
اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار : 95/6/6شماره : ۸۸7/ م الف رئیس اداره ثبت 

اسناد و اماک قمصر 
اخطار اجرائی

فارسانی    نام خانوادگی: محمدی  یاسر       آقای  نام:  علیه:  مشخصات محکوم 
نام پدر : ولی اله شغل : آزاد    نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 
محکوم له: نام: آقای محمد قائم   نام خانوادگی:امیری   نام پدر: میرزاحسین 
پاک  ابوریحان شرقی  –الله شمالی  اصفهان  اقامت:  نشانی محل  آزاد    : شغل 
حوزه  تاریخ94/12/24   1064 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم  سعید  سوپر   129
یافته است.محکوم علیه  25 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت 
محکوم است به:پرداخت 33710000 ریال مبلغ سی و سه میلیون و هفتصد ده هزار 
ریال بابت اصل خواسته مبلغ 340000 ریال سیصد و چهل هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک 47427۸ مورخ 94/3/1 به مبلغ یازده میلیون و دویست و ده هزار ریال 
11210000ریال 2- چک شماره 4766۸0  به مبلغ 22500000 بیست و دو میلیون و 
پانصد هزار ریال لغایت اجرای حکم در حق خواهان و پرداخت نیم عشر حق االجرا 
در حق اجرای احکام شورا . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره:15527/ 

م الف دفتر شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: آقای عبدالصمد    نام خانوادگی: رئیسی    نشانی 
نام  قائم    محمد  نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل 
الله  اصفهان–  اقامت:  محل  نشانی  میرزاحسین   پدر:  نام  خانوادگی:امیری   

شمالی ابوریحان شرقی کوچه شماره 3 پاک 129 سوپر سعید 
محکوم به:به موجب رای شماره 21 تاریخ95/1/16 حوزه 25 شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
بابت  ریال   470/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   50/000/000 مبلغ  پرداخت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
شماره  2- چک  ریال   5/000/000 مبلغ  به   ۸9/4/27 مورخ   ۸00461 چکها  رسید 
700149 مورخ ۸9/6/25 به مبلغ 5/000/000 ریال3-  70014۸ مورخ ۸9/5/25 
به مبلغ5/000/000 ریال4-  700150 مورخ ۸9/7/25 به مبلغ 5/000/000 ریال5-  
700149 مورخ ۸9/6/25 به مبلغ 5/000/000 ریال6-  255573 مورخ ۸9/5/22 
 7/000/000 مبلغ  به   ۸9/7/27 27مورخ   255574 ریال7-    7/000/000 مبلغ  به 
مورخ   ۸00460 ریال9-   6/000/000 مبلغ  به   ۸9/6/22 ریال۸-   255575مورخ 
۸9/3/27 به مبلغ 5/000/000 ریال لغایت اجرای حکم در حق خواهان و نیم عشر 

حق االجرا طبق تعرفه در حق اجرای احکام می باشد. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعام نماید.شماره:15525/ م الف دفتر شعبه 25 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 450/95خواهان شرکت خدمات فنی رنا )نمایندگی مجاز 
617 اصفهان ( و الیاس اسدی و جواد صناعی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت 
1- عبدالرحمن مرادی درویش 2- اصغر درویش  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی 
المکان  با توجه به مجهول  برای روزشنبه  مورخه 95/7/24 ساعت 16تعیین گردیده 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی 
پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی ۸165756441 شورای حل اختاف 
و  ثانی دادخواست  اصفهان – شعبه   شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 14277/م الف مدیر دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 9503۸۸خواهان خانم گل بانو ملکی تبار دادخواستی مبنی 
بر:الزام به انتقال سند یکدستگاه خودروی پژو 405 به طرفیت آقای مرتضی رمضانی 
حسین آبادی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزشنبه مورخ 95/7/10ساعت 
۸/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 
شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 

13176/م الف مدیر دفتر شعبه 9مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 9501۸2خواهان محمد صادق محمدی  دادخواستی مبنی 
اصغر  آقای  طرفیت  به  وارده   خسارات  انضمام  به  ریال   13/000/000 مبلغ  بر:مطالبه 
ورپشتی نژاد  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز....... مورخ 95/7/10ساعت 
تقاضای  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  است.  تعیین گردیده   ۸/15
تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  آئین  قانون  ماده 73  برابر  خواهان 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای شیخ صدوق شمالی چهارراه 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف  حل  شورای  مجتمع شماره2  نیکبخت  
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 16392/م الف مدیر دفتر شعبه 33مجتمع شماره 2 

شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ

95099۸6۸25300265شماره  پرونده:  9510106۸25305560شماره  اباغیه:  شماره 
ملکی   سعید  شاکی   / خواهان   1395/06/01 تنظیم:  تاریخ   950353 شعبه:  بایگانی 
بابت  وجه  مطالبه  به خواسته  آرش صادقی   متهم   / به طرفیت خوانده  دادخواستی 
... و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و تامین خواسته  تقدیم 
به شعبه  نموده که جهت رسیدگی  اصفهان  دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان-  خ چهارباغ باال – خ 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه اول  اتاق 121 ارجاع 
 1395/07/11 آن  رسیدگی  وقت  95099۸6۸25300265ثبت گردیده که  به کاسه   و 
و  متهم    / خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  10:30تعیین  ساعت  و 
دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  / شاکی   درخواست خواهان 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 16470/م الف مدیر 
 دفتر دادگاه حقوقی شعبه 31دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – اسماعیل

 صادقی هاردنگی



شهرداری کاشان شـــنبه  6  شهـریورماه   61395
ـــمــــاره  237 ســـــال دوم        ݡسݒ

مدیــر عامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری 
کاشــان گفــت: از مردادمــاه ســال گذشــته تــا مردادمــاه امســال،  
696 مــورد آتش ســوزی و 1031  حادثــه در شهرســتان کاشــان بــه 

وقــوع پیوســته اســت.
بین الملــل شــهرداری  امــور  ارتباطــات و  بــه گــزارش مرکــز 
ــت  ــه دول ــتانه هفت ــرافی در آس ــدی مجداالش ــید مه ــان، س کاش
ــت  ــازمان پرداخ ــن س ــته  ای ــال گذش ــرد یکس ــان عملک ــه بی ب
اظهــار کــرد: علــل آتش ســوزی های رخ داده بی احتیاطــی  و  

نشــت گاز  آتــش زا،  مــواد  و  پرتــاب جرقــه  بــرق،   اتصالــی 
و مایعــات قابــل اشــتعال، افروختــن عمــدی آتــش، نقــص 
آن  انتقــال  و  محیــط  حــرارت  بــودن  بــاال  خــودرو،   فنــی 

و همچنین  نقص فنی کپسول و پیک نیک بوده است.

وی خاطرنشــان کــرد: مأمــوران آتش نشــانی ایــن شهرســتان 
ســال گذشــته در 1031 حادثــه جداگانــه شــامل تصادفــات 
ــی  ــور، آب افتادگ ــزش آوار، آسانس ــاه، ری ــاع و چ ــقوط از ارتف  س
مــوذی  حیوانــات  و  مــار  گرفتــن  زمیــن،  نشســت   و 
و برق گرفتگــی  بــه شــهروندان و هم وطنــان امدادرســانی کــرده و 

آنــان را از خطــرات ناشــی از ایــن حــوادث  نجــات داده انــد.
مدیــر عامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری 
کاشــان افــزود: بیشــترین آمــار آتش ســوزی ها در ســال گذشــته 
ــی و انبارهــا  ــری مســکونی، خــودرو، صنعت ــا کارب در واحدهــای ب
 و تجــاری رخ داده کــه آتش نشــانان 542 نفــر را در حــوادث 
متأســفانه  و  داده  نجــات  آتش ســوزی های ســال گذشــته  و 
ســوانح مذکــور، 387مصــدوم و 12 نفــر فوتــی در برداشــته اســت. 

غالمعلی ساران، مدیر عامل سازمان دارالسالم گفت: سومین یادواره شهدای کارمند کاشان به مناسبت روز کارمند و هفته دولت برگزار شد.
وی بــه آرامــگاه 921 شــهید آرامســتان دارالســالم گالبچــی پرداخــت و خاطرنشــان کــرد: شــهر شــهیدپرور کاشــان، شــهدای بســیاری را تقدیــم ایــران اســالمی کــرده اســت 

کــه 44 تــن از ایــن شــهدای گرانقــدر جــزو کارمنــدان ادارات مختلــف کاشــان بوده انــد.
ــر کل  ــژاد، مدی ــر بعیدی ن ــدار شهرســتان کاشــان، دکت ــاون اســتاندار و فرمان ــان، مع ــا حضــور حمیدرضــا مؤمنی ــادواره ب ــن ی ــزود: ای ــر عامــل ســازمان دارالســالم  اف مدی

ــت.  ــورت گرف ــان ص ــتان کاش ــئوالن ادارات شهرس ــی از مس ــهدا و جمع ــای ش ــه، خانواده ه ــور خارج ــی وزارت ام امنیتی سیاس
گفتنی است در پایان این آیین از کارمندان نمونه شهرستان کاشان تقدیر به عمل آمد.

مدیــر دفتــر ســرمایه گذاری شــهرداری کاشــان گفــت: از تیرمــاه ســال 1393 
ــغ  ــرمایه گذاری بال ــم س ــا حج ــارکتی ب ــرارداد مش ــال، 10 ق ــاه امس ــا تیرم ت
ــرمایه گذاری  ــر س ــا دفت ــال ب ــون ری ــارد و 500 میلی ــد و 55 میلی ــر یکص ب

شــهرداری کاشــان منعقــد شــده اســت.
بین الملــل شــهرداری کاشــان  امــور  و  ارتباطــات  مرکــز  بــه گــزارش    
حمیدرضــا دهقانــی بــه بیــان عملکــرد اقدامــات و فعالیت هــای دفتــر 
ــت  ــاه 95 پرداخ ــا تیرم ــاه 93 ت ــان از تیرم ــهرداری کاش ــرمایه گذاری ش  س
و اظهــار کــرد: برنامــه و اســتراتژی دفتــر ســرمایه گذاری شــهرداری کاشــان 
ــا  ــال 1393 ت ــاله اول از س ــه 4س ــه برنام ــود ک ــه می ش ــه برنام ــامل س ش
پایــان ســال 1396  اســت کــه بــه تدویــن و تکمیــل زیرســاخت های جــذب 

ــردازد. ــی پ ــی م ســرمایه گذاران بوم
وی بــا بیــان اینکــه برنامــه 3ســاله دوم دفتــر ســرمایه گذاری از ســال 1397 
شــروع و تــا پایــان ســال 1399 ادامــه می یابــد، تصریــح کــرد: ایــن برنامــه 
ــن و تکمیــل زیرســاخت های جــذب ســرمایه گذاران غیربومــی  شــامل تدوی
ــان ســال 1404خواهــد  ــا پای اســت و برنامــه 5ســاله ســوم از ســال 1400 ت
بــود کــه در ایــن برنامــه بــه تدویــن و تکمیــل زیرســاخت های جــذب 

ــود. ــه می ش ــی پرداخت ــرمایه گذاران خارج س
مدیــر دفتــر ســرمایه گذاری شــهرداری کاشــان بــه اهــداف کالن حــوزه 
ــل  ــون و تکمی ــر قان ــی ب ــت مبتن ــزود: حرک ــرد و اف ســرمایه گذاری اشــاره ک
ــتقرار  ــتی، اس ــن فرادس ــر قوانی ــق ب ــرمایه پذیری منطب ــاخت های س زیرس
 نظــام یکپارچــه و ســازمان یافته در امــور ســرمایه گذاری و جــذب مشــارکت
 فراهــم آوردن زمینــه و بســتر مشــارکت اشــخاص حقیقــی و حقوقــی

شفاف ســازی و تســهیل و روان ســازی فعالیت هــای مربــوط بــه امــور 
 ســرمایه گذاری، اعمــال مدیریــت راهبــردی و هدفمنــد امــور ســرمایه گذاری

تــالش جهــت کاهــش تصدیگــری شــهرداری، تــالش جهــت افزایــش ســرانه 
ــق  ــا رویکــرد جــذب ســرمایه بخــش خصوصــی، رون ــی ب عمومــی و خدمات
اقتصــاد شــهری و کســب درآمدهــای پــاک بــا حمایــت از بخــش خصوصــی 
و اجتنــاب و دوری از منابــع درآمــدی ناپایــدار، از جملــه اهــداف کالن حــوزه 

ــت. ــرمایه گذاری اس س
ــر  ــعه ای دفت ــات توس ــاختی و الزام ــات زیرس ــه اقدام ــه ب ــی در ادام دهقان
ــتای  ــالش در راس ــزود: ت ــت و اف ــان پرداخ ــهرداری کاش ــرمایه گذاری ش س
ــی  ــای رقابت ــن مزیت ه ــهرداری، تدوی ــی ش ــران میان ــرش مدی ــر نگ  تغیی
ــا«  ــهر فرصت ه ــان، ش ــعار »کاش ــن ش ــان، تدوی ــژه کاش ــای وی و ظرفیت ه
ــی  ــار آگه ــعار، انتش ــن ش ــازی ای ــار و برندس ــتای  انتش ــالش در راس و ت
ــرمایه گذاری  ــگاه س ــاب نمایش ــان در کت ــرمایه گذاری کاش ــای س فرصت ه
ــی  ــت عال ــکیل هیئ ــرمایه گذاری، تش ــیوه نامه س ــب ش ــش 1394، تصوی کی
ــردش  ــودار گ ــم نم ــه و تنظی ــرمایه گذاری، تهی ــی س ــیون کارشناس و کمیس
ــهری،  ــاد ش ــرمایه گذاری و اقتص ــازمان س ــنهاد س ــرمایه گذاری، پیش کار س
ــن  ــر ســرمایه گذاری، تدوی ــن ســازمان اداری و چــارت تشــکیالتی دفت تدوی
آیین نامــه ارزیابــی تــوان فنــی و مالــی ســرمایه گذاران، طراحــی و بارگــذاری 
ــتای  ــالش در راس ــه آدرس Invest.kashan.ir، ت ــرمایه گذاری ب ــایت س س
ــد و اشــتغال زا از قبیــل نمایشــگاه بین المللــی  ایجــاد مراکــز اقتصــادی مول

کاشــان، پیگیــری گمــرک کاشــان، بــورس فــرش کاشــان و نمایشــگاه 
گیاهــان دارویــی کاشــان از جملــه اقدامــات زیرســاختی و الزامات توســعه ای 

ــود. ــوب می ش ــان محس ــهرداری کاش ــرمایه گذاری ش ــر س دفت
وی همچنیــن بــه فعالیت هــای اداری دفتــر ســرمایه گذاری شــهرداری 
ــکیالتی  ــارت تش ــده چ ــذ تأیی ــه و اخ ــرد: تهی ــان ک ــت و بی ــان پرداخ کاش
ســرمایه گذاری  ســازمان  اساســنامه  تهیــه  ســرمایه گذاری،   ســازمان 
ــالغ  ــه و اب ــور، تهی ــای کش ــهرداری ها و دهیاری ه ــازمان ش ــه س ــال ب و ارس
ــرمایه گذار  ــذب س ــه ج ــکیل کمیت ــق، تش ــرمایه گذاری مناط ــیوه نامه س ش
ــرمایه گذاری  ــه س ــه و بودج ــن برنام ــهرداری، تدوی ــه ش ــق پنجگان در مناط
بــر اســاس مناطــق و ســازمان های تابعــه شــهرداری و بررســی روش 

فعالیت هــای  از  شهرســازی،  آینــده  خدمــات  اوراق  از  بهره گیــری 
 اداری دفتــر ســرمایه گذاری شــهرداری کاشــان در ســال گذشــته بــوده

 است.
ــام  ــان ام ــع در خیاب ــانی واق ــاختمان آتش نش ــن س ــزود: زمی ــی اف دهقان
خمینــی)ره(، زمیــن مجــاور میــدان میــوه و تره بــار و غرفه هــای بــازار 
مهســتان، پــارک چهــل حصــاران، زمیــن شــهربازی ســابق در پــارک آیــت هللا 
ــن  ــهر، زمی ــطح ش ــهرداری در س ــی ان جی ش ــز س ــن مراک ــی)ره(، زمی مدن
پارک هــای عمومــی و کمربند هــای ســبز ســطح شــهر و 11 بــاب واحــد 
ــه امــالک و مســتغالت معرفی شــده  ــازار محتشــم کاشــان از جمل تجــاری ب
جهــت جــذب ســرمایه گذار و تعریــف پروژه هــای ســرمایه گذاری بــوده 

اســت.
وی همچنیــن بــه مجــوزات و تفویــض اختیــارات دفتــر ســرمایه گذاری 
شــهرداری کاشــان پرداخــت و افــزود: مجــوز بهره گیــری از اختیــارات خــاص 
ــه  ــهرداری ب ــف ش ــات و وظای ــپاری خدم ــی، برون س ــهرداری و حاکمیت ش
بخــش خصوصــی و بهره گیــری از بســتر شــهروند الکترونیــک و شــهر 
ــوب  ــر محس ــن دفت ــارات ای ــض اختی ــوزات و تفوی ــه مج ــمند از جمل هوش

می شــود.
ــع  ــه ســایر مناب ــا اشــاره ب ــر ســرمایه گذاری شــهرداری کاشــان ب ــر دفت مدی
ــارکت از  ــار اوراق مش ــوز انتش ــرد: مج ــه ک ــر اضاف ــن دفت ــی ای ــن مال تأمی
شــهردار محتــرم، مجــوز انتشــار اوراق ارائــه خدمــات آتــی شهرســازی 
ــک  ــت بوتی ــهرداری جه ــازمان ش ــذ وام از س ــوز اخ ــناور( و مج ــوز ش )مج
ــر  ــی ایــن دفت ــع مال ــه ســایر ابزارهــای تأمیــن مناب هتــل عباســیان از جمل

ــوده اســت. ب
دهقانــی ادامــه داد: از تیرمــاه دو ســال گذشــته تــا تیرمــاه امســال، 10 
قــرارداد مشــارکتی بــا حجــم ســرمایه گذاری بالــغ بــر یکصــد و 55 میلیــارد 
ــد  ــان منعق ــهرداری کاش ــرمایه گذاری ش ــر س ــا دفت ــال ب ــون ری و 500 میلی

شــده اســت.
پروژه هــای  نیــاز  مــورد  امــالک  تأمیــن  توافقــات  بــه  همچنیــن  وی 
ــا تیرمــاه  ســرمایه گذاری پرداخــت و اظهــار کــرد: از تیرمــاه ســال گذشــته ت
ــون  ــارد و 500 میلی ــر 219 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــه ب ــال، 8 توافق نام امس

ــت. ــدام اس ــت اق ــده و در دس ــن ش ــال تدوی ری
ــه فعالیت هــای در دســت  ــر ســرمایه گذاری شــهرداری کاشــان ب ــر دفت مدی
اقــدام کوتاه مــدت ایــن دفتــر اشــاره کــرد و ادامــه داد: 10 پــروژه کوتاه مــدت 
ــال در  ــارد ری ــر 312 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــی ب ــی و عمران ــی، رفاه خدمات

دســت اقــدام اســت.
نیــز  دفتــر  ایــن  بلندمــدت  فعالیت هــای  بــه  همچنیــن  دهقانــی 
 پرداخــت و گفــت: پارکینــگ طبقاتــی ترکیبــی، مــوزه تاریــخ طبیعــی 
ــرق  ــه ب ــه امــداد امــام)ره(، مزرع و مردم شناســی کاشــان، ســاختمان کمیت
خورشــیدی، دهکــده ســالمت، قطــار ســبک شــهری، آکواریــوم و نمایشــگاه 
ــای  ــه پروژه ه ــان، از جمل ــرش کاش ــی ف ــازار تخصص ــی و ب ــان زینت ماهی
می شــود  محســوب  کاشــان  ســرمایه گذری  دفتــر  اقــدام  دســت  در 
 کــه حجــم ســرمایه گذاری ایــن پروژه هــا بــه 3 هــزار میلیــارد ریــال

 می رسد.
ســاخت  ماننــد  نیــز  بلندمدتــی  ویــژه  پروژه هــای  کــرد:  بیــان  وی 
گمــرک  کاشــان،  فــرودگاه  تکمیــل  بین المللــی،  نمایشــگاه   هتــل، 
 و انبوه ســازی مؤسســه خدمــات عمــران کاشــان نیــز در دســت اقــدام 

است.
ســازمان  از  وام  اخــذ  شــهرداری کاشــان  ســرمایه گذاری  دفتــر  مدیــر 
شــهرداری ها و اوراق آزادســازی محــور امیرکبیــر را از جملــه ابزارهــای 
ــای  ــرات و فعالیت ه ــی مذاک ــع ریال ــت: جم ــمرد و گف ــی برش ــن مال تأمی
ــارد  ــزار میلی ــر 2 ه ــغ ب ــان بال ــرمایه گذاری کاش ــر س ــدام دفت ــت اق در دس

می شــود. تومــان 

مدیر دفتر سرمایه گذاری شهرداری کاشان:

انعقاد 10 قرارداد مشارکتی با بخش خصوصی در کاشان

گزارش عملکرد شهرداری کاشان

کاشان: مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
کاشان   وقوع 1727 حریق و حادثه در 

گالبچی  کاشان در دارالسالم  کارمند  سومین یادواره شهدای 
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سرپرســت منطقــه 2 شــهرداری کاشــان گفــت: از مردادمــاه ســال گذشــته 
تــا مردادمــاه امســال، بیــش از 40 پــروژه عمرانــی بــا اعتبــاری بالــغ بــر 

60 میلیــارد ریــال در منطقــه 2 اجــرا شــده اســت.
  بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری کاشــان
ــه بیــان عملکــرد منطقــه 2  ــوذر میرزابیگــی در آســتانه هفتــه دولــت ب اب

شــهرداری کاشــان پرداخــت و اظهــار کــرد: از مردادمــاه ســال گذشــته تــا 
مردادمــاه امســال، بیــش از 40 پــروژه بــزرگ عمرانــی بــا اعتبــاری بالــغ 

بــر 60 میلیــارد ریــال در ایــن منطقــه انجــام شــده اســت.
ــارک انقــاب، بهســازی  ــه شــهید زجاجــی، بهســازی پ وی احــداث پایان
پــارک شــهید مؤمنیــان، بهســازی پــارک شــهید حســن زاده، بلوک فــرش 
ــذاری  ــاهد، جدول گ ــان ش ــذاری خیاب ــی، جدول گ ــهید زیارت ــان ش خیاب
خیابــان ایمــان شــمالی، بلوک فــرش شــهید باهنــر، جدول گــذاری 
ــداث  ــاد 4، اح ــی شمش ــتان محل ــداث بوس ــری، اح ــهید مطه ــوار ش بل
 بوســتان محلــی فــاز 2 ناجی آبــاد، احــداث پــارک پشــت مدرســه تمنایــی 
و احــداث ســرویس بهداشــتی بلــوار امــام رضــا)ع(، از جملــه پروژه هــای 

اجراشــده منطقــه 2 بــوده اســت.
ــوار  ــرش بل ــه داد: بلوک ف ــان ادام ــهرداری کاش ــه 2 ش ــت منطق سرپرس
ــان  ــذاری خیاب ــح، جدول گ ــهید مفت ــوار ش ــردازی بل ــح، نورپ ــهید مفت ش

الغدیــر  بلــوار  جدول گــذاری  آب،  میــدان  احــداث  تابنــده،  شــهید 
ــان شــهید اندرزگــو  ســاختمان اداری بیمارســتان متینــی، بهســازی خیاب

اجــرای رفــوژ وســط خیابــان شــهید پکــوک، رنگ آمیــزی جــداول ســطح 
منطقــه، امحــای دیوارنویســی ســطح منطقــه، رنگ آمیــزی مبلمــان 
ــه  ــرداری رودخان ــه، خاک ب ــطح منطق ــای س ــازی آبنماه ــهری، بهس ش
حیــدر حدفاصــل بلــوار بوســتان و گلســتان، دیواره گــذاری رودخانــه 
ــدر  ــه حی ــذاری رودخان ــارت(، دیواره گ ــج و زی ــه روی اداره ح حیدر)روب
حدفاصــل بلــوار بوســتان و گلســتان، اجــرای محــور ســامت بلــوار 
 گلســتان و اجــری رفــوژ وســط بلــوار بهارســتان از جملــه طرح هــا 

و پروژه های منطقه 2 شهرداری کاشان است.
میرزابیگــی بــا بیــان اینکــه آســفالت و زیرســازی از اولویت هــای منطقــه 
محســوب می شــود، خاطرنشــان کــرد: از ســال گذشــته تاکنــون 14 
ــزار  ــد و 83ه ــفالت در یکص ــن آس ــزار ت ــا 19ه ــازی ب ــروژه آسفالت س پ

متــر مربــع بــا اعتبــاری بالــغ بــر 45میلیــارد ریــال در منطقــه 2 صــورت 
گرفتــه اســت.

وی خاطرنشــان کــرد: از ســال گذشــته تــا امســال، 64مــورد بازســازی در 
وســعتی بــه متــراژ 17هــزار و 891 متــر مربــع در ایــن منطقــه آزادســازی 

شــده اســت.

سرپرست منطقه 2 شهرداری کاشان خبر داد:

اجرای بیش از 40 پروژه عمرانی در منطقه 2 کاشان

سرپرســت منطقــه 1 شــهرداری کاشــان گفــت: از مردادمــاه ســال 
گذشــته تاکنــون، حــدود 80 میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای نوســازی 
و بهســازی محورهــا و اماکــن منطقــه 1)تاریخی-فرهنگــی( 

هزینــه شــده اســت. 
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری 
کاشــان، مرتضــی والــی زاده در آســتانه هفتــه دولــت بــه عملکــرد 
ــاه  ــهرداری از مردادم ــه 1 ش ــک منطق ــران و ترافی ــت عم معاون
ــرد:  ــان ک ــت و بی ــال پرداخ ــاه امس ــا مردادم ــته ت ــال گذش س
ــر 360 میلیــون  ــغ ب ــا اعتبــاری بال ــاد ب مرمــت زیارتــگاه عباس آب
ــر  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــراج ب ــرای مع ــازی فرهنگس ــال، بدنه س ری
ــاری  ــا اعتب ــم  ب ــور محتش ــازی مح ــال، بدنه س ــون ری 500 میلی
ــارک  ــال، کف ســازی پ ــون ری ــارد و 112 میلی ــک میلی ــر ی ــغ ب بال

ــال ــون ری ــر 500 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــدی ب ــیه کمربن  حاش
بدنه ســازی زیارتــگاه حبیب بن موســی بــا اعتبــاری بالــغ بــر 
500 میلیــون ریــال، بهســازی و مرمــت بــازار بزازهــا بــا اعتبــاری 
 بالــغ بــر 500 میلیــون ریــال از جملــه پروژه هــای معاونــت عمــران 

و ترافیک منطقه یک است. 
وی افــزود: اجــرای ســقف بازارچــه محقــق بــا اعتبــاری بالــغ بــر 
ــا  ــی ب ــا ول ــم و بدنه ســازی مســجد باب ــال، ترمی ــون ری 800 میلی
اعتبــاری بالــغ بــر 700 میلیــون ریــال، مرمــت گــذر درب فیــن تــا 
ــون  ــارد و 112 میلی ــک میلی ــر ی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــذر شــیخ ب گ
ــور  ــر منص ــانی و طاه ــپیده کاش ــوار س ــذاری بل ــال، جدول گ ری
ــال، میــدان کمال الملــک  ــارد ری ــر یــک میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ب
ــال  ــزار و 278 ری ــون و 246ه ــارد و 460 میلی ــار 2 میلی ــا اعتب  ب

و بازارچــه ســردار بــا اعتبــار 6 میلیــارد و 600 میلیــون و 604 هــزار 
و 170 ریــال از مهم تریــن پروژه هــای معاونــت عمرانــی ایــن  

طــی یکســال گذشــته بــوده اســت. 
بــه  ادامــه  در  کاشــان  شــهرداری   1 منطقــه  سرپرســت 
آســفالت ریزی در ایــن منطقــه پرداخــت و خاطرنشــان کــرد: در 
ــان  ــع و در خیاب ــر مرب ــان فاضــل نراقــی 43هــزار و 500 مت  خیاب
و کوچه هــای فرعــی امــام خمینــی)ره( 94 هــزار و 800 مترمربــع 

لکه گیــری آســفالت شــده اســت. 
ــه  ــاک منطق ــد ام ــرد یکســال گذشــته واح ــه عملک ــی زاده ب وال
1 اشــاره کــرد و افــزود: 43 مــورد تملــک و آزادســازی بــا مبلــغ 
48میلیــارد و 455 میلیــون ریــال اعتبــار در ایــن منطقــه صــورت 

گرفتــه اســت. 

ــارد و 166  ــی یکســال گذشــته 148 میلی ــه ط ــان اینک ــا بی وی ب
عمومــی  عوارض هــای  ریــال   672 و  هــزار   348 و  میلیــون 
ــوارض  ــد یکســاله ع ــرد: درآم ــح ک ــت شــده اســت، تصری دریاف
ــزار و 650  ــون و 819 ه ــارد و 173 میلی ــر 4 میلی ــغ ب ــی بال صنف
ریــال و درآمــد یکســاله عــوارض نوســازی بالــغ بــر 3میلیــارد و 

ــت.  ــوده اس ــال ب ــزارو 302 ری ــون و 460 ه 742 میلی
ــال  ــک س ــزود: در ی ــان اف ــهرداری کاش ــه 1 ش ــت منطق سرپرس
گذشــته،  28هــزار بــرگ فیش هــای جمعــی نوســازی و 14هــزار 

ــع شــده اســت.  ــاف توزی ــرگ فیش هــای جمعــی اصن ب
والــی زاده یــادآور شــد: از مردادمــاه ســال گذشــته تاکنــون حــدود 
ــا  ــازی محوره ــازی و بهس ــرای نوس ــار ب ــال اعتب ــارد ری  80 میلی

و اماکن منطقه 1 )تاریخی-فرهنگی( هزینه شده است. 

از مردادماه سال گذشته تاکنون

80 میلیارد ریال اعتبار برای نوسازی منطقه1 هزینه شده است

ـــمــــاره  237 ســـــال دوم        ݡسݒ
شـــنبه  6  شهـریورماه   1395
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امام حسین علیه السالم :

فَق ِمفتاُحُه؛ ِى َوَعِیَیت ِبِه الِحَیُل کاَن الّرِ حَجَم َعِن الّرَ
َ

َمن أ

هر کس فکرش به جایى نرسد و راه تدبیر بر او بسته 

شود، کلیدش مداراست.

بحاراألنوار، ج75، ص128

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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اخبار کوتاهکوتاه از جامعه

 دوری عاطفی در جامعه زیاد شده است
ــک  ــوی چل ــن موس ــید حس س
مــددکاران  انجمــن  رئیــس 
اجتماعــی ایــران گفــت: یکــی از 
نیازهــای بشــر، وجــود ارتبــاط با 
دیگــران اســت. در راســتای ایــن 
افــراد  کــه  اســت  ارتبــاط 
می تواننــد بــه هــم مهــر بورزنــد 
محبــت کننــد و از حــال هــم خبــر داشــته باشــند. متأســفانه 
 امــروزه بنــا بــه دالیــل مختلــف از جملــه گســترش تکنولــوژی
ــا  ــردم در محله ه ــات م ــا و ارتباط ــاختار خانواده ه ــر س  تغیی
و مشــغله های فــراوان، فرصــت دیدارهــای چهره به چهــره 
همچــون گذشــته  نتــوان  شــاید  و  اســت  شــده  کــم 
)گرچــه  باشــیم  داشــته  را  دلنشــین  شب نشــینی های 
ــر  ــکل های دیگ ــه ش ــم ب ــم می توانی ــر بخواهی ــدم اگ معتق
ایــن شب نشــینی ها را برگــزار کنیــم(؛ همیــن موضــوع 
ــی  ــه نتیجــه اش دوری عاطف باعــث شــده دوری فیزیکــی ک
ــردم  ــن م ــت بی ــر محب ــه بیشــتر شــود. فق  اســت، در جامع
ــران آن ــد نگ ــه بای ــت ک ــی اس ــا، موضوع ــی خانواده ه  و حت

 باشیم.

 اغلب آسیب های اجتماعی کرمان 
ناشی از حمل مواد است

اســتان کرمــان گفــت:  بهزیســتی  کل  مدیــر  قائم مقــام 
ــان  ــتان کرم ــرآزاری در اس ــودک آزاری و همس ــیب های ک آس
ــن اســتان در حمــل مــواد مخــدر  ــودن ای ــر ب ــه ســبب معب ب
ــه  ــوزه ارائ ــات انجام شــده در ح ــی اقدام ــدی نخع اســت. مه
ــت:  ــرد و گف ــی ک ــوب ارزیاب ــور را خ ــای اجتماع مح آموزش ه
اعتیــاد، طــاق، همســرآزاری و کــودک آزاری از مهم تریــن 
ــی رود  ــمار م ــه ش ــان ب ــتان کرم ــی اس ــیب های اجتماع  آس
و فــرار کــودکان در رتبــه بعــدی از آســیب های اجتماعــی 
اســتان اســت. وی بــه راه انــدازی اورژانس هــای اجتماعــی از 
حــدود 10 ســال قبــل اشــاره کــرد و افــزود: ایــن اورژانس هــا 
ــی  ــروی انتظام ــان و نی ــد؛ قاضی ــی دارن ــی خوب ــدرت اجرائ ق

ــد.  نیــز در ایــن زمینــه همــکاری بســیار خوبــی دارن
وی اظهــار کــرد: در بحث هــای اجتماعــی، تمــام تــاش 
مجموعــه بهزیســتی بــا رویکردهــای قضائــی متفاوت اســت و 
بــر مبنــای اقدامــات پیشــگیرانه و مددکارانــه اقــدام می شــود.

 قائم مقــام مدیــر کل بهزیســتی اســتان کرمــان گفــت: 
ــر در ســال گذشــته  ــزار نف ــات ســیار از یکه ــه خدم شــمار ارائ
 بــه یکهــزار و 350 نفــر در ســال جــاری افزایــش یافتــه 

است. 

  ارائه وام ۱۰۰ میلیون تومانی 
به طرح های خالقانه جوانان

ــان  معــاون وزارت ورزش و جوان
ــدن  ــر ش ــه دو براب ــاره ب ــا اش ب
از  مالــی  حمایت هــای 
ســمن های جوانــان، از توافــق 
ــا  ــهیات ت ــت تس ــرای پرداخ ب
ــه  ــان ب ــون توم ــقف 100 میلی س
جوانــان  خاقانــه  طرح هــای 
کشــور خبــر داد. محمدرضــا رســتمی در آئیــن افتتــاح 
دهمیــن خانــه جــوان کشــور در اســتان یــزد افــزود: تــا پایــان 
ــه  ــز اســتان های کشــور خان ــی مراک ــم در تمام ــت یازده دول
ــوان  ــه ج ــاح خان ــد. وی افتت ــد ش ــدازی خواه ــوان راه ان  ج
ــرد  ــان دهنده رویک ــور و نش ــب در کش ــان غال ــر گفتم  را بیانگ
و سیاســت های دولــت یازدهــم خوانــد و ادامــه داد: اگــر در 
ــه  ــه بازگشــت خانه هــای جــوان ب 3 ســال گذشــته اصــرار ب
شــهرهای کشــورمان بــوده، بــر اســاس رویکــرد دولــت تدبیــر 
و امیــد درخصــوص رفــع جوان هراســی و اعتمــاد بــه جوانــان 
در کشــور اســت. وی افــزود: همچنیــن بــر اســاس توافقــات 
اخیــر بــه طرح هــای خاقانــه جوانــان تــا ســقف 100 میلیــون 

تومان تسهیات 4درصد پرداخت خواهد شد.

 دفاتر مشاوره 
به خوابگاه های دانشجویی می رود

ــعه  ــان توس ــن بی ــجویان ضم ــور دانش ــازمان ام ــس س رئی
دفاتــر مراکــز مشــاوره بــه درون خوابگاه هــا گفــت: راه انــدازی 
ــیب های  ــگیری از آس ــر در پیش ــن دفات ــاران ای ــون همی کان
اجتماعــی دانشــجویان مؤثــر اســت. مجتبــی صدیقــی، 
دربــاره اقدامــات الزم در جهــت کاهــش مصــرف مــواد 
ــه منظــور  مخــدر دانشــجویان گفــت: بحث هــای آموزشــی ب
ــاوره  ــز مش ــر مراک ــط دفات ــوع توس ــن موض ــگیری از ای پیش
و  ارائــه می شــود  دانشــگاه های کشــور  تمــام  در  فعــال 
ــز  ــا نی ــه خوابگاه ه ــز در حــال ورود ب ــن مراک خوشــبختانه ای
هســتند. وی افــزود: تجربــه نشــان داده دانشــجویان بعضــی 
اطاعــات و آگاهی هــا را بســیار راحت تــر، از هــم ســن و 
ســال های خــود دریافــت می کننــد تــا والدینشــان. بــه گفتــه 
ــر  ــاران دفات ــدازی کانون هــای همی وی از ســال گذشــته راه ان
مشــاوره بــه دانشــگاه ها ابــاغ شــده و هــر چنــد در تعــدادی 
ــه  ــروع ب ــر ش ــن دفات ــران( ای ــوال در ته ــگاه ها )معم از دانش
فعالیــت کرده انــد امــا امیدواریــم امســال تعــداد آن هــا 

بیشــتر شــود.
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 گالیه پروین پس از چند سال
 از منتقدانش!

ــد در دوران  ــن می گوی  پروی
می گفتنــد  مربیگــری اش 
غیرعلمــی  تمریناتــش 

است.
ــت  ــن سال هاس ــی پروی عل
مربیگــری  دیگــر  کــه 
روزهایــی  در  نمی کنــد. 
منتقدانــش  همیشــه  می کــرد،  مربیگــری  او  کــه 
ــم او  ــه تی ــی ک ــت و فوتبال ــنتی« اس ــد »س می گفتن

اســت.  »علی اصغــری«  می کنــد،  بــازی 
فوتبــال  همیــن  بــا  می گفــت  همیشــه  پرویــن 
تــازه  و  می گیــرد  نتیجــه  ســنتی  و  علی اصغــری 
ــال ها  ــاال س ــد. ح ــتر می دانن ــدرش را بیش ــا ق بعده
ــن  ــده ای در ای ــد ع ــن می گوی ــی پروی ــته و عل گذش
ــی  ــری او غیراصول ــه کار مربیگ ــد ک ــال می فهمن فوتب
ــه بــدن بازیکنــان شــاق مــی زد، دلیــل  نبــود و اگــر ب

ــت.  ــی داش علم
می گویــد:  خنــده  بــا  این بــاره  در  پرویــن 
مربــی پرویــن  علــی  می گفتــن  هــی   »واال 

 نیســت. بلــد نیســت علمــی تمریــن بــده. بچه هــارو 
می بردیــم تپــه داوودیــه می گفتنــد ایــن چــه وضعــی 
اســت؟ کجــای دنیــا تیــم می برنــد تپــه تمریــن 

می دهنــد؟
 همیــن االن عکس هــای تمریــن تیمــای خارجــی 
ــگل  ــن، تیم هــای مطــرح آلمــان مــی رن جن  رو ببینی
ــن کارا  ــا از ای ــت م ــن. اونوق ــی کن ــن م ــه تمری و تپ
می کردیــم، می گفتنــد علی اصغــری، ســنتی نمــی 
ــا  ــن م ــازه فهمیدی ــی. االن ت ــال غیرعلم ــم فوتب دون

می دادیم.«خبرآنایــن تمریــن  چطــوری 

انقالب در لیگ قهرمانان اروپا
اروپــا  قهرمانــان  لیــگ  تغییــر ســهمیه بندی  بــا 
 کشــورهای آلمــان، انگلیــس، اســپانیا و ایتالیــا

صاحب 4 تیم در این رقابت ها شدند.
ــال  ــه از س ــرد ک ــب ک ــه( تصوی ــروز )جمع ــا ام یوف
ــا  ــان اروپ ۲01۸ سیســتم ســهمیه بندی لیــگ قهرمان
تغییــر می کنــد و 4 تیــم برتــر لیگ هــای معتبــر 
اروپایــی یعنــی کشــورهای آلمــان، انگلیــس، اســپانیا 
و ایتالیــا بــه صــورت مســتقیم و بــدون دیــدار 
پلــی آف راهــی مرحلــه گروهــی لیــگ قهرمانــان 

ــد. ــد ش ــا خواهن اروپ
ــه  ــه ب ــه شــده ک ــل گرفت ــن دلی ــه ای ــم ب ــن تصمی ای
ــه ای وارد  ــان خدش ــگ قهرمان ــگاه لی ــت و جای اهمی

نشــود. ایســنا

ویسی: قرار بود قائدی فر از تیم جدا شود
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــال ســپاهان ب ــم فوتب ســرمربی تی
ــود ــدا ش ــم ج ــل از تی ــر از اول فص ــود قائدی ف ــرار ب  ق

قطعــی  تصمیــم  باشــگاه  چــرا  نمی دانــم   گفــت: 
را اعام نمی کند.

عبــدهللا ویســی در رابطــه بــا وضعیــت ســپاهان در 
تعطیــات لیــگ برتــر اظهــار کــرد: شــرایط تیــم خــوب 
ــود. ــام می ش ــم انج ــور منظ ــه ط ــات ب ــت و تمرین اس

تیــم  در  ســپاهان  تک ســهمیه  بــا  رابطــه  در  وی 
ــان  ــط احس ــپاهان فق ــن اردو از س ــت: در ای ــی گف مل
حاج صفــی دعــوت شــد؛ امــا در اردوهــای بعــدی 
بازیکنــان دعوت شــده از ســپاهان بیشــتر خواهنــد بــود 
و دســت کم 3 تــا 4 بازیکــن مــا شــانس دعــوت شــدن 
بــه تیــم ملــی را در اردوهــای بعــدی خواهنــد داشــت.

ــؤال  ــن س ــه ای ــخ ب ــپاهان در پاس ــم س ــرمربی تی س
 کــه آیــا قائدی فــر را بــا وجــود حضــور ســهرابیان 
و حاج صفــی در تیــم، نیــاز دارد یــا خیــر و چــرا باشــگاه 
دربــاره وضعیــت قائدی فــر و عقیلــی تصمیــم قطعــی را 
اعــام نمی کنــد، خاطرنشــان کــرد: قــرار بــود قائدی فــر 
ــم جــدا شــود و در بازی هــای لیــگ  از اول فصــل از تی
بــا مــا نباشــد؛ ولــی دربــاره اینکــه چــرا باشــگاه تصمیــم 

قطعــی را اعــام نمی کنــد، مــن اطاعــی نــدارم.

 عدم توافق با سپاهان 
مانع پیوستن پادوانی به استقالل شد

ــم  ــن تی ــپاهان از ای ــال س ــم فوتب ــع تی ــی مداف جدای
ــن  ــود و همی ــرد، نب ــور می ک ــه او تص ــی ای ک ــه راحت ب
مســئله مانــع از انتقــال ایــن مدافــع برزیلــی بــه جمــع 

ــت. ــده اس ــان ش آبی پوش
 لئونــاردو پادوانــی مدنظــر تیــم فوتبــال اســتقال، هنوز 
ــپاهان  ــگاه س ــا باش ــکاتش را ب ــت مش ــته اس نتوانس
برطــرف کنــد. مدافــع برزیلــی فصــل گذشــته ســپاهان 
بــه  دلیــل عــدم توافقــات مالــی بــا ســپاهان نتوانســته 
رضایت نامــه اش را از ایــن باشــگاه بگیــرد و بــه  همیــن 

ــدد.  ــه اســتقال بپیون ــد ب دلیــل نمی توان
ظاهــرا پادوانــی مدعــی شــده کــه بنــدی در قــراردادش 
ــد؛  ــخ کن ــه فس ــد آن را یکطرف ــه می توان ــود دارد ک وج
ــد  ــی را رد کردن ــن ادعای ــپاهان چنی ــئوالن س ــا مس  ام
و تأکیــد دارنــد او تنهــا بــا جلــب رضایــت آن هــا 
ــئوالن  ــود. مس ــدا ش ــان ج ــع زردپوش ــد از جم می توان
ســپاهان بــه پادوانــی اعــام کرده انــد کــه بــرای 
ــد  ــمی ده ــت رس ــد درخواس ــپاهان بای ــی از س  جدای
و تیــم خواهــان او نیــز بایــد بــا باشــگاه ســپاهان 

مذاکــره مســتقیم داشــته باشــد. 
ــن  ــن بازیک ــد ای ــتقالی ها می توانن ــه اس ــد ک ــد دی  بای
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ــران  ــوان کارگــر ای ــده رقابت هــای آمادگــی جســمانی بان پرون
ــیرجان  ــان، در س ــی اصفه ــران و نایب قهرمان ــی ته ــا قهرمان ب

بســته شــد.
ــی  ــن بحث ــت مهم تری ــوان گف ــاید بت ــا و ش ــی از بحث ه یک
کــه ایــن روزهــا در مجامــع اجتماعــی، به ویــژه در درون 
جامعــه ورزش مطــرح اســت، موضــوع توجــه بــه ورزش 
بانــوان می باشــد کــه نیمــی از جمعیــت کشــورمان را تشــکیل 
ــه یقیــن تمــام کســانی کــه در مصــدر امــور قــرار  ــد. ب داده ان
ــوت  ــف و ق ــاط ضع ــاص و نق ــرات خ ــد، دارای تفک می گیرن
ــه نیســت کــه بگوئیــم  در کار اجرائــی خــود هســتند. این گون
ــد  ــل می کن ــا درســت عم ــام تصمیم گیری ه ــر در تم ــک نف ی

ــوده اســت. ــر اشــتباه ب ــرد دیگ ــای ف ــام تصمیم ه ــا تم ی
ــگاه  ــور باش ــه در رأس ام ــم ک ــی ه ــر کس ــت ه ــی اس طبیع
ــای  ــا برنامه ریزی ه ــت ب ــل اس ــرد، مای ــرار می گی ــی ق ورزش

ــر جــای نهــد. ــام نیکــی از خــود ب اصولــی و مثمــر ثمــر ن
ــه در  ــت ک ــانی اس ــه کس ــه از جمل ــم ک ــیرانی ه ــواد ش ج
خانــواده ورزشــی پــرورش یافتــه و روح و جســمش بــا 
ــا  ــده مســتثنی نیســت و ب ــن قائ ــن شــده، از ای ورزش عجی
شــناختی کــه از ورزش اصفهــان دارد، بــا زیرمجموعــه کاربلــد 
و زحمتکشــی مثــل عبدالــه شــاطری )معــاون(، احمــد 
ــم  ــم مری ــابقات(، خان ــی مس ــئول اجرائ ــروری زاده )مس س
رحیمــی )مســئول ورزش مــردان(، خانــم شــیران )مســئول 
ــی(  ــط عموم ــی )مســئول رواب ــدی ناظم ــوان(، مه ورزش بان
احســان مــرادی، مهــدی میرزایــی، رمضانعلــی  هادیــان 
ــه  ــه صادقان ــدی ک ــرداد مســائلی و احم ــد ســهیلی، مه مجی

بــا مدیریــت باشــگاه همــکاری دارنــد، در کمتــر از پنــج ســال 
کارهــای مانــدگار زیــادی را بــه انجــام رســانده کــه بی تردیــد 
ــی، دوســتی و رفاقــت حاصــل شــده اســت. در ســایه همدل
اســتان  ورزش کارگــران  امــور  رئیــس  شــیرانی،  جــواد 
ــل  ــا تعام ــته، ب ــال گذش ــج س ــول چهارــــ پن ــان در ط اصفه
 خوبــی کــه بــا ادارات و ارگان هــای دولتــی، نهادهــای انقابــی

و  رشــد  جهــت  در  صنعتــی  بخش هــای  و  کارخانه هــا 
توســعه ورزش کارگــری داشــته، عــاوه بــر میزبانــی برگــزاری 
ــف  ــای مختل ــزام تیم ه ــوری و اع ــون کش ــابقات گوناگ مس
ــز  ــی نی ــای عمران ــتای کاره ــوری، در راس ــابقات کش ــه مس ب
گام هــای اساســی و مانــدگار فراوانــی برداشــته کــه از آن 
جملــه  بــه مــوارد زیــر می تــوان اشــاره کــرد: راه انــدازی ســالن 
رزمــی بــا زیربنــای 300 متــر مربــع در طبقــه فوقانــی اســتخر 
ــدازی ســالن بدنســازی در  باشــگاه کارگــران، احــداث و راه ان
قســمت تحتانــی ایــن اســتخر بــا مســاحت 400 متــر مربــع 
احــداث دو زمیــن چمــن مصنوعــی و نصــب فنس هــای 
ــگاه  ــمت )v.i.p( جای ــاگران و قس ــگاه تماش ــه و جای مربوط
ــران  ــگاه کارگ ــه ورزش ــاز محوط ــای ب ــن، در فض ــژه مدعوی وی
احــداث ســالن کشــتی بــا 150 متــر زیربنــا، بازســازی زورخانه 
ورزشــگاه،  بازســازی صددرصــدی رســتوران بــا زیربنــای 
حــدود 500 متــر مربــع، بازســازی ســالن آمفی تئاتربــا نصــب 
۲60 صندلــی، راه انــدازی شــهر کتــاب، ســاخت 5 بــاب مغــازه 

ــع در جنــب ورزشــگاه ــه مســاحت 150 متــر مرب  در زمینــی ب
ســاخت منبــع ذخیــره آب هــای اضافــی اســتخر بــرای 
جلوگیــری از هــرز رفتــن آب و اســتفاده بهینــه آبیــاری فضــای 
ســبز، احــداث و بازســازی ســاختمان اداری )تمامــا در 
ــاال(، احــداث کارواش  ــاغ ب ورزشــگاه کارگــران واقــع در چهارب
ــوارکاری  ــژ س ــداث مان ــع، اح ــی 400 مترمرب ــراژ تقریب ــا مت ب
در زمینــی بــه مســاحت 10 هــزار متــر مربــع، احــداث حمــام 
ــوازم  ــداری ل ــر و نگاه ــوص مهت ــاق مخص ــبان و ات ــژه اس وی
مخصــوص اســبان، احــداث ســاختمان اداری و جایــگاه 
ــاری  ــال، ایجــاد سیســتم آبی تماشــاگران زمیــن چمــن فوتب

ــی در  ــور صرفه جوی ــه منظ ــره ای ب ــار و روش قط ــت فش تح
مصــرف آب، احــداث فضــای ســبز و درختــکاری اطــراف 
ــوره در ورزشــگاه  ــدس، احــداث ســالن چندمنظ ورزشــگاه ق
ــژه  ــگاه وی ــع دارای جای ــر مرب ــای 1500 مت ــا زیربن ــدس ب  ق
تیم هــای  بــرای  رختکــن  تماشــاگران،  ســکوهای  و 
بــا  بهداشــتی  ســرویس های  و  نمازخانــه  شــرکت کننده، 
زیربنــای 300 متــر مربــع و پیگیــری ســاخت اســتخر در 
مجموعــه ورزشــی قــدس. از اقدامــات مهــم شــیرانی در 
ــه ورزش  ــژه ب ــه وی ــری، توج ــبرد ورزش کارگ ــتای پیش راس
بانــوان کارگــر اســت کــه هم طــراز بــا ورزش مــردان پیشــرفت 
ــا ارزشــی در ســطح  ــه عناویــن ب جالــب توجهــی داشــته و ب
ــوان در مســابقات  ــی بان ــد؛ نایب قهرمان ــل گردیده ان کشــور نائ
ــم  ــت. تی ــد آن اس ــور مؤی ــران کش ــمانی کارگ ــی جس آمادگ
ــان متشــکل  ــوان کارگــر اســتان اصفه آمادگــی جســمانی بان
 از خانم هــا: صفیــه ســادات موســویان، فــروغ آهنگــری 
ــم مریم الســادات  ــا مربیگــری خــوب خان ــوی ب ــری نق و مه
کیهــان در مســابقات آمادگــی جســمانی بانــوان کارگــر کشــور 
کــه بــا شــرکت 17 تیــم در روزهــای دوم و ســوم شــهریورماه 
ــت  ــور یاف ــد، حض ــزار ش ــیرجان برگ ــی س ــه میزبان ــاری ب  ج
و علی رغــم شایســتگی قهرمانــی، بــا اختــاف تنهــا 5 صــدم 

ثانیــه بعــد از تیــم تهــران قــرار گرفــت و نایب قهرمــان شــد.
ــتقامت  ــتگاهی و اس ــورت ایس ــه ص ــه ب ــا ک ــن رقابت ه در ای
برگــزار شــد، تیــم تهــران اول، تیــم اصفهــان دوم و تیــم فارس 
ســوم شــدند. درقســمت انفــرادی صفیه ســادات موســویان از 
اصفهــان نفــر اول و قهرمــان قهرمانــان شــد؛ فــروغ آهنگــری 
مقــام ســوم را کســب کــرد و مهــری نقــوی در جــای چهــارم 

قــرار گرفــت.

کار بزرگ بانوان کارگر اصفهان درمسابقات کشوری:

بانوان کارگر اصفهان با عزم پیشرفت

ــا اخــراج تیــم فوتبــال هفــت نفــره روســیه، تیــم  ب
ــو را دریافــت  ــران جــواز حضــور در پارالمپیــک ری ای
اخــراج  این بــاره  در  عجیــب  خبــر  امــا  کــرد؛ 

ســرمربی ایــن تیــم بــا ســابقه حضــور 
رقابت هاســت.  ایــن  دوره  ســه  در 
گفتــه می شــود رئیــس فدراســیون 
بــا اخــراج ســرمربی تیــم هفــت نفــره 
اعــزام لحظــات  آخریــن  در   ایــران 

خــود بــه عنــوان ســرمربی راهــی ریــو 
می شــود!

ــت  ــم هف ــکا، ســرمربی تی ســیدعلی ب
ــود  ــق شــده ب ــدی پیــش موف ــه چن ــران ک ــره ای نف
بــه عنــوان قهرمانــی جــام جهانــی دســت یابــد، در 
آخریــن لحظــات از ســوی رئیــس ایــن فدراســیون 
 از ســمت خــود برکنــار شــد تــا اتفــاق عجیبــی 

را رقم بزند.
ــه  ــران ک ــره ای ــت نف ــم هف ــهری تی ــرمربی بوش س

چنــدی پیــش در مســابقات جــام جهانــی دانمــارک 
ــی  ــوان قهرمان ــه عن ــم را ب ــن تی ــود ای ــته ب توانس
برســاند، در آخریــن لحظــات از ســوی هللا مانــی 
برکنــار شــد و نکتــه جالــب توجــه، 
نیمکــت  روی  رئیــس  ایــن  حضــور 
تیــم ایــران بــه عنــوان ســرمربی در 
مســابقات پارالمپیــک ریــو ۲016 اســت. 
ــه ای  ــرای مصاحب ــه ب ــکا ک ــیدعلی ب س
ــوت شــده  ــه دع ــن زمین ــی در ای رادیوی
ــه نامایمــات رخ داده  ــا توجــه ب ــود ب ب
این بــاره  در  صحبــت  بــه  نتوانســت 
ــن  ــه ناشــی از ای ــه دلیــل بغــض و گری ــردازد و ب بپ

ــد. ــع ش ــه قط ــخ، برنام ــاق تل اتف
بایــد دیــد مســئوالن فدراســیون جانبــازان در   
ــن مســئله  ــل ای ــاره چــه توضیحــی دارد و دلی  این ب
ــوده  ــه ب ــهری چ ــی بوش ــی مرب ــاری ناگهان و برکن

اســت. ورزش ســه

اتفاق عجیب
رئیس فدراسیون، در ریو سرمربی شد

معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیســتی کشــور از فعالیت 
 بیــش از 17 هــزار مهــد کــودک در سراســر کشــور خبــر داد 
ــت  ــد در روســتاها فعالی ــزار مه ــزود: حــدود 5 ه و اف
می کنــد و تعــدادی مهــد شــبانه روزی نیــز بــرای 
والدینــی کــه در شــیفت های شــب مشــغول بــه 
ــا  ــداد آن ه ــه تع ــه البت ــت ک ــر اس ــتند، دای کار هس
محــدود اســت. حبیــب هللا مســعودی فریــد بــه 
ــودک  ــای ک ــهریه مهده ــدی ش ــش 14.5 درص افزای
اشــاره و بــا تأکیــد بــر اینکــه تمامــی مهدهــای 
کــودک شــهریه خــود را بایــد بــر اســاس نــرخ 
مصــوب افزایــش دهنــد، گفــت: هیــچ مهــد کودکــی، 
ــدارد  ــده را ن ــغ اعام ش ــش از مبل ــش بی ــق افزای ح

ــود،  ــزارش ش ــا گ ــد ی ــاق رخ ده ــن اتف ــه ای و چنانچ
ــور  ــاون ام ــد. مع ــد ش ــری خواه ــرعت پیگی ــه س ب
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتی ب ــازمان بهزیس ــی س اجتماع
اســت ممنــوع  شــهریه ها  غیرقانونــی   افزایــش 
تأکیــد کــرد: بــه طــور متوســط شــهریه ها 14.5 درصــد 
افزایــش یافتــه کــه البتــه ایــن شــهریه در اســتان ها 
بــه خدمــات و  بــا توجــه  و مناطــق مختلــف و 
آموزش هایــی کــه مهدهــای کــودک بــه کــودکان ارائــه 
ــن  ــد همچنی ــود. فری ــد ب ــاوت خواه ــد، متف می کنن
افــزود: مدیــران مهــد کــودک فقــط بــرای کاس هــای 
ــای  ــدا از نرخ ه ــهریه ج ــد ش ــه می توانن ــوق برنام ف

ــد.  ــت کنن ــده دریاف ــن و اعام ش تعیی

شرط بهزیستی برای دریافت شهریه بیشتر »مهدهای کودک«
مدیــر کل دفتــر ازدواج و تعالــی خانــواده از برنامه ریــزی 
 بــرای راه انــدازی ســامانه ملــی خدمــات ازدواج خبر داد 
و گفــت: ایــن ســامانه، کلیــه خدمــات ازدواج را بــا 
ــی  ــر صبح ــد. ناص ــه می ده ــان ارائ ــه جوان ــف ب تخفی
ــا  ــده ب ــات انجام ش ــرات و مطالع ــه مذاک ــاره ب ــا اش ب
دســتگاه های مســئول و همچنیــن اصنــاف افــزود: 
ســامانه ملــی خدمــات ازدواج جوانــان بــه زودی راه 
انــدازی می شــود و جوانــان می تواننــد بــا ثبت نــام 
در ایــن ســامانه در زمینه هــای گوناگــون مــورد حمایــت 
قــرار گیرنــد.وی افــزود: شــورای اصنــاف کشــور اعــام 
ــات و  ــه خدم ــب ارائ ــز داوطل ــا مراک ــرده ت ــی ک آمادگ
کاالهــای مــورد نیــاز ازدواج جوانــان را بــا تخفیــف 

بــه آن هــا ارائــه دهــد. مدیــر کل دفتــر ازدواج و تعالــی 
ــن  ــزاری جش ــه، برگ ــات جهیزی ــه خدم ــواده ارائ خان
عروســی و رهــن و اجــاره و خریــد مســکن را از دیگــر 
امکانــات ســامانه ملــی خدمــات ازدواج دانســت و 
تأکیــد کــرد: در ایــن ســامانه مــوارد دیگــری همچــون 
آســان  ازدواج  خدمــات  و  کارآفرینــی  و  اشــتغال 
ــان  ــاره زم ــی درب ــود. صبح ــه می ش ــان ارائ ــه جوان ب
ــده نتیجــه  ــه آین ــن ســامانه گفــت: هفت ــی از ای رونمای
مذاکــرات مشــخص می شــود و ایــن ســامانه در همــه 
ــم در ســالروز  ــال خواهــد شــد. امیدواری اســتان ها فع
ازدواج حضــرت علــی)ع( و حضــرت فاطمــه)س( ایــن 

ــود.  ــی ش ــامانه رونمای س

سامانه ملی خدمات ازدواج رونمایی می شود

ــم  ــوز ه ــت: هن ــال گف ــیون فوتب ــس فدراس نایب رئی
موضعــم تغییــر نکــرده و می گویــم نایب رئیــس 
ــه فوتســال باشــد. ــس کمیت ــد رئی فدراســیون، نبای

ــه  ــش ب ــاره انتخاب ــی کفاشــیان درب عل
ــال و  ــه فوتس ــت کمیت ــوان سرپرس عن
اینکــه قبــا گفتــه بــود نایب رئیــس 
نبایــد  فوتبــال  فدراســیون  اول 
مســئولیت کمیتــه فوتســال را بــر عهــده 
ــر  ــم س ــوز ه ــت: هن ــار داش ــرد اظه گی
موضــع خــود هســتم و عقیــده دارم 
نایب رئیــس، نبایــد رئیــس کمیتــه 

ــد حکــم مــن هــم  فوتســال باشــد. اگــر دقــت کنی
سرپرســتی اســت و حالــت موقــت دارد.

وی دربــاره اینکــه بــا ایــن وجــود آیــا در آینــده 
ــاب  ــال انتخ ــه فوتس ــرای کمیت ــدی ب ــس جدی رئی
می شــود، گفــت: ایــن مــورد را بایــد از تــاج بپرســید. 
ــه آن ورود هــم  ــدارم و ب ــاره اطاعــی ن مــن در این ب

نمی کنــم.
ــفرش  ــاره س ــال درب ــیون فوتب ــس فدراس نایب رئی
ــح  ــال تصری ــی فوتس ــام  جهان ــرای ج ــا ب ــه کلمبی ب
ــی  ــت؛ ول ــم رف ــا خواه ــه کلمبی ــرد: ب ک
ــزی  ــه مال ــفری ب ــد س ــل از آن بای  قب
و AFC داشــته باشــم و بعــد از گرفتــن 
ــفر  ــا س ــه کلمبی ــا ب ــم از آنج برنامه های
ــم  ــار تی ــی در کن ــا در جــام جهان ــم ت کن

فوتســال باشــم.
کفاشــیان دربــاره فعالیت هایــی کــه 
در مــدت کوتــاه پــس از انتصابــش 
ــه فوتســال انجــام داده ــوان سرپرســت کمیت ــه عن  ب
گفــت: مــا ۲ درخواســت میزبانــی بــرای ایــران 
میزبانــی  بــه  مربــوط  یکــی  ارســال کرده ایــم. 
جام جهانــی ۲0۲0 فوتســال اســت و یکــی هــم 
میزباتــی مســابقات زیــر ۲0 ســال فوتســال کــه قــرار 
اســت اولیــن دوره اش در ایــران برگــزار شــود. میــزان

 نایب رئیس فدراسیون 
نباید رئیس کمیته فوتسال باشد

حتما بخوانید!ورزسݠݠݒ
نایب رئیس فدراسیون نباید رئیس ...
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بردیاعباس زادهکیمیای وطن

برنامه ریــزی  و  اســتراتژی  داشــتن  نیازمنــد  بلندمــدت  اهــداف  بــه  رســیدن 
کوتاه مــدت و بلندمــدت اســت. هــر شــرکتی بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف 
 مجموعــه ای گســترده از عوامــل و برنامه هــا را بــه کار می گیــرد تــا در پیشــبرد 
و رســیدن بــه اهــداف خــود موفــق باشــد. شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان نیــز در 
ایــن زمینــه، اهــداف و اســتراتژی های مختلفــی را در دســتور کار خــود دارد. در همیــن 
ــت شــرکت  ــن کیفی ــا و تضمی ــزاد کشــانی، رئیــس اداره ارتق ــدس به ــا مهن ــه ب زمین
مخابــرات اســتان اصفهــان بــه گفت وگــو نشســتیم. آنچــه می خوانیــد حاصــل ایــن 

گفت وگوســت.

- تعریف شما از استراتژی در شرکت مخابرات استان اصفهان چیست؟
امــروزه شــرکت های موفــق، برنامه هــای خودشــان را از طریــق اســتراتژی های 
ــم  ــزرگان عل ــد«، یکــی از ب ــرد آر.دیوی ــه »ف ــه گفت ــد. ب تضمین شــده انجــام می دهن

ــن  ــم تدوی ــر و عل ــت از هن ــتراتژیک، عبارتس ــت اس ــتراتژیک: مدیری ــت اس مدیری
ــازد  ــادر می س ــازمان را ق ــه س ــه ک ــه ای چندگان ــات؛ وظیف ــی تصمیم ــرا و ارزیاب اج
ــت  ــد مدیری ــر، فرآین ــدگاه دیگ ــد. از دی ــت یاب ــود دس ــدت خ ــای بلندم ــه هدف ه ب
ــان  ــز انس ــه در مغ ــخه دوم از آنچ ــه نس ــرای تهی ــی ب ــوان تاش ــتراتژیک را می ت اس
بســیار باهــوش و نخبــه می گــذرد، دانســت؛ یعنــی کســی کــه دارای درک مســتقیم از 
 امــور اســت و دانــش اطاعــات را بــا تجزیــه و تحلیل هــای علمــی درهــم می آمیــزد

ــمکش ها  ــا و کش ــه رقابت ه ــازمان در عرص ــای س ــرده و بق ــایی ک ــرات را شناس تغیی
ــه اســتراتژیک  ــت محصــول برنام ــوان گف ــا می ت ــه این ه ــا هم ــد. ب ــم می کن  را فراه
برنامــه ای راهگشــا و آینده نگــر اســت کــه محصــول نهایــی ایــن فرآینــد، مجموعــه ای 
از رســالت و مأموریــت ســازمان، چشــم انداز و اهــداف راهبــردی و اقدامــات اصلــی 

اجرائــی بــرای نیــل بــه ایــن اهــداف اســت.
هدف از تدوین استراتژی در شرکت مخابرات استان اصفهان چیست؟

 هــدف اصلــی مــا از تدویــن اســتراتژی و برنامــه راهبــردی، بررســی عوامــل درونــی 
ــرف  ــرای برط ــی ب ــه راهکارهای ــان و ارائ ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ــی ش و برون
ــه  ــن زمین ــی را در ای ــه جامع ــم برنام ــت بتوانی ــا در نهای ــت ت ــکات اس ــردن مش ک
ــه تعییــن عوامــل  ــوان ب ــه می ت ــن زمین ــر مــا در ای ــم. از اهــداف جزئی ت ــن کنی تدوی
 محیطــی تأثیرگــذار، عوامــل درونــی و ســاختاری ماننــد نقــاط ضعــف و قــوت شــرکت

ــدی  ــود، اولویت بن ــکات موج ــی مش ــور بررس ــه منظ ــتمی ب ــری سیس ــاد تفک ایج
مشــکات و شناســایی مشــکات موجــود در حیطه هــای مختلــف ســازمانی و ارائــه 

راهبردهــای توســعه شــرکت اشــاره کــرد.
- مراحل اجرای این اهداف در شرکت مخابرات را چگونه تقسیم بندی کردید؟

مــا بــرای تدویــن ســند، ابتــدا یــک تدویــن مأموریــت و چشــم انداز را بــرای شــرکت 
ــت  ــت صنع ــل وضعی ــه و تحلی ــم؛ تجزی ــیم کردی ــان ترس ــتان اصفه ــرات اس  مخاب
و محیــط خارجــی و داخلــی را در دســتور کار قــرار دادیــم و پــس از آن تدویــن اهــداف 
ــد مــا  بلندمــدت شــرکت و نهایتــا ندویــن اســتراتژی ها و راهبردهایــی را کــه می توان

بــه آن اهــداف بلندمــدت برســاند، انجــام دادیــم.
- همه این برنامه ریزی ها سخت نیست؟

بلــه، ســخت هســت؛ امــا اگــر شــرکتی می خواهــد برتــر باشــد و بهتریــن 
ــخت  ــای س ــن تاش ه ــام ای ــد تم ــد بای ــه کن ــهروندان ارائ ــه ش ــانی را ب خدمات رس

ــرد. ــان بخ ــه ج را ب
ــاظ  ــد لح ــه بای ــت ک ــتی هس ــناد باالدس ــا اس ــتراتژی ها، قطع ــن اس ــن ای - در تدوی
شــود؛ ماننــد ســند چشــم انداز ۱4۰4. تــا چــه انــدازه رســیدن بــه ایــن اهــداف را در 

ــد؟ ــاظ کرده ای ــود لح ــه خ برنام
ــاوری  ــان فن ــرکت خدمات رس ــک ش ــوان ی ــه عن ــم انداز ب ــند چش ــن س ــا در تدوی م
ــوان  ــه عن ــم ب ــه نمی توانی ــتیم ک ــور هس ــانی کش ــتم خدمات رس ــی از کل سیس جزئ
ــرات  ــل ســند چشــم انداز مخاب ــن دلی ــه همی ــم؛ ب ــل کنی ــه عم ــه جدابافت ــک تافت ی
ــا اســتراتژی های کان ســند ۲0 ســاله کشــور در وزارت  ــان هم راســتا ب اســتان اصفه
ارتباطــات تدویــن شــده و منطبــق بــر اســتراتژی ها و برنامه هــای کان وزارت 
ــر  ــه ای نوشــته شــده مبنــی ب ارتباطــات اســت. در آن ســند توســعه ۲0 ســاله، جمل
اینکــه ایــران در 1404، کشــوری اســت توســعه یافته بــا جایــگاه اول اقتصــادی علمــی 
و فنــاوری در ســطح منطقــه. آنچــه کــه مــا بیشــتر در رســالت و اســتراتژی خودمــان 
ــرای بخــش  دیدیــم، در راســتای فراهــم کــردن زیرســاخت های مناســب ارتباطــی ب
فنــاوری در ایــن ســند اســت؛ از جملــه ایــن برنامه هــا می تــوان بــه نــوآوری و تنــوع 
در خدمــات، ارتقــای ســطح دانــش و مهــارت کارکنــان، توســعه توانمندی هــای 
تکنولوژیکــی، توســعه خاقیــت و نــوآوری، توســعه زیرســاخت های شــبکه و سیســتم 

و بســیاری مــوارد دیگــر اشــاره کــرد.
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